
Zkouška dospělosti: lidství
Autor: Mgr. Radka Dojčánová

„Aby ses učil svědomitě, uč se rád.  
Co někdo dělá s láskou, zřídka to dělá marně.” 

J. A. Komenský

SOU
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Hlavní myšlenka
Dospělým člověkem se nestaneme pouze věkem ani udělením výučního listu, ale k dospělosti je 
potřeba aktivně směřovat. Odpovědný přístup ke vzdělávání je jednou z cest našeho dozrávání 
a růstu v dospělosti. 

Anotace
Žáci budou v lekci promýšlet otázku, kdy se člověk stává dospělým. S použitím videa definují zna-
ky dospělosti. Žáci si uvědomí význam profese, na kterou se připravují. Zamyslí se nad tím, jakým 
způsobem se učí, a dozví se tipy na efektivní učení nejen ve škole, ale i v dalším dospělém životě. 
V závěru budou reflektovat své vlastní plány a cíle do budoucna.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Jaké jsou znaky dospělosti.

• Deset tipů jak se efektivně učit.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Že dospělost nemusí záviset na dosaženém věku.

• Že i k dospělému životu patří učení.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K zodpovědnému přístupu ke vzdělávání.

• K hrdosti na svůj obor.
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• čtyři  velké papíry (flipy) s nadepsanými 
větami k dokončení (Až budu dospělý, budu 
moct... ; Až budu dospělý, budu muset…; 
Že jsem dospělý poznám podle toho, že...; 
Moje dospělost se už teď projevuje v tom, že…)

• sadu barevných fixů  
(nejlépe počet barev odpovídající počtu žáků)

• nahrávka klidné instrumentální hudby 
jako podkres při aktivitě

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace 

• video Mamahotel (dostupné v prezentaci)

• PL Kvarteto řemesla (1x do čtveřice) nebo 
PL Řady povolání  a PL Řady povolání 
řešení (1x pro učitele) 

• PL Je mi třicet (1x pro každého žáka)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas / Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Až budu dospělý (5 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit.

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce. 
Pokud žáky neznáte, je užitečné, když si nalepí samolepky se jmény, aby bylo možné je v průběhu 
lekce oslovovat. 

Hned od začátku usaďte žáky do kruhu tak, aby každý viděl na každého. Na úvod jim položte 
otázku, na kterou budou odpovídat postupně jeden po druhém.

• Na co se těším a na co se netěším, až budu dospělý?

Metodická poznámka 
Než začnou žáci odpovídat, dejte jim chvíli na rozmyšlení odpovědi, aby zbytečně neopakovali 
to, co říkají ostatní. Upozorněte žáky na to, že v úvodním kolečku mluví vždy ten, kdo je na 
řadě, ostatní naslouchají. Nikomu se za jeho nápady nevysmíváme.

Varianta 
Místo, aby mluvil každý jednotlivec v kruhu, můžete zvolit variantu, kdy si budou žáci své 
postřehy sdělovat ve dvojicích, poté je vyzvete, zda chtějí sdělit to, co je nejvíce překvapilo, 
zaujalo apod.

1.2 Jak to vidím já? (10 min)
Galerie - nedokončené věty

Po odpovědi posledního žáka položte fixy doprostřed kruhu a  rozmisťte předem připravené flipy 
s větami k dokončení po třídě a zadejte instrukci: 

Nyní si každý vemte barevný fix a stoupněte si k libovolnému flipu. U každého flipu se nesejde 
více než pět žáků, a to po celou dobu aktivity. Až pustím hudbu, budete chodit od flipu k flipu, 
číst si nedokončené věty a dopisovat svoje nápady. Na jeden flip můžete napsat i více odpově-
dí. Zároveň si můžete již číst odpovědi spolužáků. Kritériem úspěchu je dokončit věty alespoň 
na dvou flipech. Pište co nejkonkrétnější odpovědi sami za sebe. Po celou dobu pracujeme, a to 
v naprostém tichu, mluvit o tématu budeme, až dozní hudba. Bude to zhruba tři minuty.

Věty k dokončení na flipech jsou tyto:

• Až budu dospělý, budu moct...

• Až budu dospělý, budu muset...

• Že jsem dospělý poznám podle toho, že….

• Moje dospělost se už teď projevuje v tom, že...

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1
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Metodická poznámka 
Po dobu hudby (zhruba na 3 minuty, ale můžete ukončit dle citu) procházejte a průběžně 
čtěte odpovědi žáků. Zdržte se promlouvání a rušení hudby. Nechte žáky pracovat v klidu, 
pokud potřebujete upozornit např. na to, že u jednoho flipu stojí mnoho žáků, využijte pouze 
neverbální signály, např. ukažte správný počet žáků na prstech jedné ruky apod.

Po doznění hudby společně obejděte jednotlivé flipy. Přečtěte nahlas odpovědi žáků a slovně je 
doprovoďte. Můžete názory a nápady shrnout, ocenit, zobecnit, říci, co vás např. pozitivně pře-
kvapilo, co vám přijde zajímavé, nad čím  stojí za to se ještě více zamyslet. 

Flipy poté vyvěste na dobře viditelné místo.

Metodická poznámka 
Touto aktivitou prozkoumáváme společné porozumění skupiny tématu a tím stavíme výchozí 
platformu. Proto je důležité nevynechat závěrečnou zpětnou vazbu učitele. Je užitečné dát zde 
prostor pro vnímání situace jednotlivců i skupiny a popsat, co lze z flipů „vyčíst”. V dalších 
aktivitách se můžeme průběžně na soupis na flipech odkazovat a vracet se k němu.

2.1 Mamahotel – video (10 min)
Práce s videem, brainstroming

Podle našeho práva je člověk dospělý v 18 letech, ale kdy je člověk skutečně dospělý? Možná zná-
te někoho, komu ještě osmnáct let nebylo, a přesto je schopen zvládat spoustu věcí jako dospělý. 
Možná naopak znáte ve svém okolí někoho, kdo už měl dávno osmnácté narozeniny, ale dospěle 
se ještě nechová.  Možná dokonce využívá výhody mamahotelu. Víte, čemu se tak říká? 

Nechte žáky odpovědět, případně jejich odpověď doplňte.

My se společně podíváme na video, které se jmenuje právě Mamahotel. 

Rozdělte třídu na dvě poloviny. Jedna polovina třídy bude mít během sledování videa za úkol po-
zorovat chování Bedřicha, druhá chování Honzy. Všichni žáci si budou zapisovat postřehy. Před 
spuštěním videa žákům zadejte otázku: 

• V čem konkrétně se Bedřich/Honza projevil/neprojevil jako dospělý?

 
 

Společně zhlédneme z prezentace video 
Mamahotel. 

 

Po zhlédnutí videa žáci vytvoří čtveřice vždy tak, aby v ní byli dva pozorovatelé Honzy a dva 
pozorovatelé Bedřicha. Úkolem vzniklých čtveřic je nejprve si představit své postřehy k oběma 
postavám z krátkého videa a poté jako čtveřice navrhnout, jak by někomu vysvětlili, co znamená 
být dospělý.

Dospělost 
– co to je?

15 min

2
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2.2 Dospělost (5 min)
Výklad

Upozornění 
Žáci zůstávají ve čtveřicích, ve kterých budou po výkladu provádět další herní aktivitu. 

Nechte každou ze čtveřic vyslovit své vysvětlení dospělosti, poté shrňte a doplňte:

Každý z nás může vnímat dospělost trochu jinak. Tuto otázku si kladli i lidé před námi a sepsali 
znaky, na kterých se shodli, že podle nich můžeme poznat dospělého člověka. Mezi tyto znaky 
patří například to, že je člověk schopen:

Žít život přiměřený svým možnostem.

Postarat se sám o sebe.

Nestarat se jen sám o sebe, ale také o ostatní. Umět vnímat druhé a pečovat o jejich dobro, 
např. rodiny, přátel, obce, národa a lidstva.

Nezaměřovat se  jen na své vlastní pohodlí.

Umět udělat eticky správné rozhodnutí, přestože je pro mne nepohodlné či nevýhodné. 

Ukončit své vzdělání a být připraven se dál učit.

Umět sdílet radosti a starosti s druhými.

Nyní se podívejme opět na naše flipy z úvodu lekce.

• Co se ve videu nebo v představených znacích shodovalo s tím, co jsme již napsali na flipy? Co 
se nám potvrdilo? 

• Čeho nového jste si všimli? Co by bylo ještě dobré připsat? 

3.1 Naše řemesla (2 min)
Každé životní období člověka má své speciální úkoly. Jedním z úkolů dospělosti je vykonávat 
povolání a tím přinášet užitek druhým a také směřovat k vlastní ekonomické nezávislosti. 

Řemesla jsou velmi důležitá pro naši ekonomiku, většina řemeslníků vytváří hmotné statky, pekař 
peče chléb, farmář pěstuje obilí, kadeřnice vytváří účes, zedník staví dům… I když žijeme v  době, 
kdy dochází k velké robotizaci a některou práci zastanou za člověka stroje, stále je lidská manu-
ální práce potřebná a nezastupitelná. V některých rodinách se řemeslo v podstatě dědí podobně 
jako jméno, lidé jsou na své řemeslo hrdí. Při řemeslné práci je potřeba být zručný a přitom také 
používat hlavu. Důležité je uvědomit si, že poctivá práce kohokoliv z nás je důležitá, když přiloží 
ruku k dílu tak, jak nejlépe umí. Víte, proč se říká: „Řemeslo má zlaté dno?“

My si teď ve skupinách připomeneme pomocí hry některá řemesla.

V této části výuky si můžete vybrat jednu z herních aktivit, buď Kvarteto řemesla, nebo Řady po-
volání. V obou případech zůstávají žáci ve čtveřicích.

15 min

Řemeslo 
má zlaté dno

3
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Kvarteto řemesla (10 min)
Herní aktivita

Každé čtveřici dejte celou sadu kvartet. 

Zeptejte se, zda si pamatují, jak se kvarteto hraje, případně 
požádejte některého žáka, zda by mohl pravidla vysvětlit.

Kvarteto obsahuje 28 karet, ty na začátku hry žáci zamícha-
jí a rozdají tak, aby byly rozdány všechny karty. Hráč vlevo 
od rozdávajícího začíná. Má za úkol získat od některého 
spoluhráče kartu. Může chtít pouze kartu z oblasti, z níž 
má některou kartu v ruce. Řekne např.: „Chtěl bych kartu 
z oblasti Dům – podlahář.“ Pokud se trefí a spoluhráč kartu 
má, musí mu ji odevzdat. Hráč si vezme kartu a dál pokra-
čuje v hledání zvolené karty. Pokud se netrefí, je na tahu 
oslovený hráč, pokračuje ve hře stejným způsobem. Ve 
chvíli, kdy se podaří někomu z hráčů získat všechny 4 karty 
z jedné oblasti, odkládá viditelně celé kvarteto. Hra končí, když jsou všechna kvarteta pohroma-
dě. Hráč s nejvyšším počtem kvartet je vítězem.

Řady povolání (10 min)
Herní aktivita

Do každé čtveřice  rozdejte PL Řady povolání.

Zadejte aktivitu slovy:

Vaším úkolem je z řad slov společně vybrat to slovo,  které 
mezi ostatní nepatří, a svoji volbu vysvětlit.

Po dokončení skupiny představují výsledky své práce, po-
rovnávají je, doplňují své postřehy. 

Metodická poznámka 
Navržené řešení najdete v PL Řady povolání řešení. Při 
práci s řadami slov na téma povolání se může řešení 
žáků lišit od toho navrhovaného na pracovním listu. 
Důležité je, aby dokázali svoji volbu zdůvodnit.

3.2 Můj obor (3 min)
Kladení otázek

Na závěr libovolně vybrané hry položte žákům otázky k 
reflexi.

Reflexe na aktivity, žáci zůstávají ve skupinách:

• Našel jsi při aktivitách někde svůj obor, pojmy, které 
k němu patří?

• Proč sis vybral/a svůj obor?

 náhled na PL SWOT 
analýza dospělosti

Zkouška dospělosti: lidstvíStřední odborné učilištěPracovní listy: Kvarteto – povolání
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Zkouška dospělosti: lidstvíStřední odborné učilištěPracovní listy: Řady povolání

Vyber, co nepatří do řady slov (podtrhni),  
svůj výběr zdůvodni (napiš na linku):

Kladivo, vrtačka, šroubovák, dřevo, štětec 

Masérka, učitelka, zednice, kuchařka, podlahářka 

Dílna, kancelář, továrna, rostlina, staveniště 

Truhlář, tesař, oční optik, bednář, soustružník 

Herec, zpěvák, klaun, zedník, spisovatel 

Dřevo, vzduch, kov, sklo, plast 

Úředník, zaměstnanec, rekreant, dělník, OSVČ 

Kadeřnice, cukrářka, pekařka, řeznice, včelařka 

Vrtat, pilovat, šít, spát, brousit 

Přesnost, pečlivost, píle, vzdělávání, nuda 

Příplatek, bonus, výdaje, podíl na zisku, provize 

Vysmívat se, obsluhovat, pomáhat, pečovat, léčit 

Honorář, plat, odměna, cena, mzda 

Univerzita, kurz, odborná škola, autoškola, test 

Vedoucí, učitel, mistr, trenér, vodicí pes 

Zkouška dospělosti: lidstvíStřední odborné učilištěPracovní listy: Řady povolání řešení

Řešení

Kladivo, vrtačka, šroubovák, dřevo, štětec – nářadí

Masérka, učitelka, zednice, kuchařka, podlahářka – manuální práce

Dílna, kancelář, továrna, rostlina, staveniště – pracoviště

Truhlář, tesař, oční optik, bednář, režbář – práce se dřevem 

Herec, zpěvák, klaun, zedník, spisovatel – umělecká profese

Dřevo, vzduch, kov, sklo, plast – materiál

Úředník, zaměstnanec, rekreant, dělník, OSVČ – pracující

Kadeřnice, cukrářka, pekařka, řeznice, včelařka – výroba jídla

Vrtat, pilovat, šít, spát, brousit – pracovat s nástroji

Přesnost, pečlivost, píle, vzdělávání, nuda – vede k dosažení vzdělání

Příplatek, bonus, výdaje, podíl na zisku, provize – součást příjmu

Vysmívat se, obsluhovat, pomáhat, pečovat, léčit – péče o klienta

Honorář, plat, odměna, cena, mzda – dostanu za práci

Univerzita, kurz, odborná škola, autoškola, test – vzdělávací instituce

Vedoucí, učitel, mistr, trenér, vodicí pes – osoby, které vedou ostatní
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• Co se ti na něm líbí?

• Čím je tenhle obor prospěšný pro společnost?

4.1  Jak se učím já (10 min) 
Diskuse

Mluvili jsme o dospělosti, mj. jsme zmínili, že být dospělým znamená zvládnout dokončit své 
vzdělávání. Tomu se teď vy aktivně věnujete. Ukončením středního vzdělání se však nepřestá-
váme učit. Dovednost naučit se novým věcem nám jako dospělým umožňuje adaptovat se na 
změny a nové potřeby nejen v zaměstnání, ale i v osobním životě. 

Zkuste si ve čtveřicích vyměnit své zkušenosti s učením se. Mluvte spolu o tom, jak na to jde-
te, když se potřebujete něco naučit. Co konkrétně děláte? Co vám vyhovuje? Kdy si nejvíce 
pamatujete?

Dejte žákům na diskusi cca pět minut. Poté se žáků ptejte:

• Zjistili jste od svých spolužáků ve skupině něco zajímavého?

• Překvapil vás někdo nějakým neobvyklým způsobem učení? 

Upozornění 
Může být vhodné změnit čtveřice z předchozí herní aktivity. 

4.2 Efektivní učení (10 min)
Výklad

Nyní jste si vyměňovali své zkušenosti s tím, jak se učíte a jak se vám učí nejlépe. Pojďme se ještě 
společně podívat na deset konkrétních tipů, jak je možné se učit tak, abychom si nové poznatky 
dobře zapamatovali, a to na delší dobu než jen na test.

Pokračujete výkladem dle prezentace. U jed-
notlivých slidů se případně zastavte, uveďte 
příklad nebo vysvětlete, popřípadě se ptejte 
žáků, jak větě rozumí.

Každý se učíme jiným způsobem a vyhovuje 
nám jiné studijní prostředí. Někdo si pamatu-
je nejvíce z toho, co vidí, jiný z toho, co slyší, 
někdo potřebuje u učení naprostý klid, jinému 
vyhovuje například tichá hudba. Obecně ale 
platí, že čím více smyslů zapojíme, tím větší 
pravděpodobnost je, že si mozek bude schopen 
učení zpětně „nalistovat”.

Jak 
se učím?

20 min

4

EFEKTIVNÍ UČENÍ
aneb jak se učit,

abych se opravdu naučil/a

Při učení musíš být aktivní,
nestačí jenom dívat se do sešitu.

č. 1
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To ti pomůže hlavně v případě, že jsi vizuální 
typ (učíš se dobře, když něco vidíš). Psaní po-
známek pomáhá zapojit další část mozku. 

 

Když se učíme na poslední chvíli, býváme ve 
stresu. Mozek ve stresu hůře vstřebává nové 
informace a ukládá je pouze do krátkodobé 
paměti. Pro dobré uložení naučeného mozek 
potřebuje vždy pauzu, nejlépe spánek, ve kte-
rém nové spoje ukládá. 

Jsou vytvořené celé techniky jak zdokonalovat 
svoji schopnost zapamatovat si velké množ-
ství pojmů a informací. Jedna z osvědčených 
technik je vytvářet si k nim nějaká i zdánlivě 
nesouvisející spojení, která nám pojem pomo-
hou znovu vybavit z paměti.

Pojďme zkusit společně říct několik takových 
pomůcek pro pojmy ve vašem oboru - jaké vás 
napadají?

Něco se jen naučit zpaměti, aniž bys tomu ro-
zuměl, ti nepřinese žádný užitek. Když požádáš 
o vysvětlení a učivu porozumíš, bude pro tebe 
snazší si ho zapamatovat. Nejsnáze si zapa-
matujeme pojmy, které si můžeme „vyvázat” 
na něco, co již známe. Hledej proto aktivně 
porozumění a dávej si nové učivo do kontextu 
vlastního života.

 

Každý z nás se vydrží soustředit jen omezenou 
dobu. Proto je lepší si učivo rozdělit na menší 
části a vracet se k němu častěji než se snažit 
všechno zvládnout najednou.

 

Při učení je dobré mluvit. Když téma vysvětlu-
jeme, nutí nás to dávat si učivo do souvislostí. 
K vysvětlování využíváme vlastní slova a díky 
tomu si učivo lépe zapamatujeme. Někdy se 
nám i po dlouhém čase k tématu vybaví právě 
rozhovor se spolužákem a co konkrétně říkal.  

V textu si podtrhávej, dopisuj poznámky 
apod.

č. 2

Neuč se na poslední chvíli.
č. 3

Vytvářej si mnemotechnické pomůcky.
č. 4

Pokud něčemu nerozumíš,
požádej o vysvětlení (učitele, spolužáka).

č. 5

Uč se častěji po menších částech.
č. 6

Uč se se spolužákem, vysvětlujte si, co jak chápete.
č. 7
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Přeříkávat si látku jen v duchu nebývá tak efek-
tivní jako vyslovování nahlas. Když se zkoušíme 
pouze v duchu, nepoužíváme často celé věty a 
od vysvětlení některých pojmů utíkáme. Když 
nás někdo zkouší, nabízí nám také jiný typ otá-
zek, než jaké bychom položili sami sobě..

 

Takové časy sice nenahradí čas strávený nad 
učivem doma, ale jsou ideální například pro 
opakování. Jiná prostředí také mohou být vo-
dítkem pro paměť. Vzpomeneme si například, 
že právě toto téma jsme se učili v trolejbuse a 
že svítilo sluníčko. 

 
 
 

Díky fotkám nebo videím se můžeš vracet k 
tomu, co ses naučil/a ve škole, a postup činnos-
ti si připomenout. Dobrý tip může být i tvorba 
instruktážního videa k nějaké činnosti.

Prozradím vám ještě jeden návod na učení, 
který je možná ten nejdůležitější. Je přímo 
od Učitele národů Jana Amose Komenského, 
který napsal:

„Aby ses učil svědomitě, uč se rád. Co ně-
kdo dělá s láskou, zřídka to dělá marně.”

 
Když se budeš učit rád, půjde ti učení mno-
hem snáze. 

Když jsme v nějakém konkrétním školním předmětu neúspěšní, můžeme dojít k závěru, že nám 
učení prostě nejde. Z pohledu celoživotního učení ale není čas učení strávený ve škole ten hlavní. 
Budeme se toho ještě učit hodně mimo školní lavice. Zkuste si u sebe všimnout, jak se učíte, když 
jde o něco, co vás baví a co vás zajímá, co vám přináší radost. Co z těchto figlů by bylo možné 
využít i pro učení se v oblastech, které jsou pro vás náročnější. Je úžasné, když se v dospělosti 
můžeme věnovat povolání, které nás těší, a rychle se v něm učíme novému.

Vzájemně se zkoušejte se spolužáky 
nebo se nech vyzkoušet rodiči.

č. 8

Využívej tzv. ztrátové časy, např. cestou autobusem.
č. 9

Praktické činnosti se můžeš učit tak, že si činnost natáčíš, 
fotíš si postupy, aby ses k nim mohl kdykoliv vrátit.

č. 10

„Aby ses učil svědomitě, uč se rád.
Co někdo dělá s láskou, zřídka to dělá marně.”

J. A. Komenský
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5. Je mi třicet (15 min)
Práce s pracovním listem

Teď vám rozdám pracovní list. Vaším úkolem je zamyslet 
se nad tím, jak by mohl vypadat váš všední den, až vám 
bude třicet let. Zkuste to napsat opravdu podrobně.

Rozdejte žákům PL Je mi třicet a požádejte je, aby praco-
vali podle pokynů.  

Metodická poznámka 
Záměrně nedodávejte příliš mnoho dalších informací, 
abyste je nenavedli určitým směrem. V této aktivitě si 
mají žáci urovnat myšlenky o své dospělé budoucnosti.

Po skončení samostatné práce vyzvěte žáky, zda je tu 
někdo, kdo by chtěl ostatním svoji práci přečíst. Nikoho 
nenuťte. 

Metodická poznámka 
Ve svém vypravování žáci pravděpodobně popíší svoji vysněnou budoucnost, někteří z nich 
nebudou o svých přáních chtít mluvit před ostatními, proto je nenuťte. 

Na závěr jim popřejte, aby se jim jejich sny a plány splnily.

6. Reflexe a závěr (10 min)
Společná reflexe

Dnes jsme si povídali o vzdělávání, o povoláních, o učení a o vaší cestě k dospělosti. Na dospě-
lost se lze dívat z různých úhlů pohledu. Nyní máme každý z nás příležitost říci ve třech slovech, 
co právě já považuji v dospělosti za důležité. Každý nyní dostane slovo. 

Tři slova na téma dospělost, nic víc. Vyřčené již nekomentujeme. Než začneme, dáme si chvilku 
ticha na promyšlenou. Můžete se podívat na flipy z úvodu lekce nebo do svého popisu života ve 
třiceti.

Po krátké pauze proběhne kolečko se třemi slovy od každého žáka. Přidejte svá tři slova i vy.

Upozornění 
Hlídejte, aby hovořil pouze ten, kdo je na řadě, a aby se již slova nekomentovala.

Zaznělo tady hodně slov, která pro nás symbolizují dospělost. Můžeme to každý vidět trochu 
jinak, ale co je zřejmé, je, že v dospělosti budeme vlastní život více utvářet sami. 

Dospělost nezačíná a vzdělávání nekončí výučním listem. Každý z nás se celý život učí nové 
věci ve svém oboru, nové technologie, ale i například nové životní role. Přeji vám, aby vás učení 
nového těšilo a  přinášelo užitek vám i vašemu okolí. Díky tomu budete život nejen přežívat, ale 
prožívat a budete dobří v tom, co budete dělat.

Je mi třicet

15 min

5 Zkouška dospělosti: lidstvíStřední odborné učilištěPracovní listy: Je mi třicet

Je ráno, je mi třicet let, píše se rok , probouzím se…

Den pomalu končí, uléhám do postele s pocitem…

Reflexe 
a závěr

10 min

6
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