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Téma: Zlaté pravidlo
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Pracovný list
1. Napíš 3 čarovné slovíčka:
Ď..................., P...................., P.................. .

„Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty
druhým, čo nechceš, aby tebe robili, nerob
nerob ani ty im.“

2 .Utvor slová, ktorých súčasťou je slovo SPOLU:
Spolužiak, spoluautor, ............................................................................................
3. Zakrúţkuj, ktoré z ospravedlnení si niekedy pouţil, a povedz, pri akej
situácii:
 Prepáč
 Pardón
 Sorry
 Nehnevaj sa na mňa
 Je mi to ľúto
 Iné ......................................................
4. Pomenujte rôzne prejavy násilia páchaného na ľuďoch :
...............................................................................................................................
5. Pomenujte niektoré dobré, humánne a zásluţné činy:
...............................................................................................................................
6. Porovnajte tieto poţiadavky na správanie: súhlasím/nesúhlasím
Oko za oko, zub za zub, život za život.
..............................
Nerob nikomu to, čo nechceš, aby iní robili tebe. ..............................
7. Pozvánka na oslavu
Podávať budeme rôzne koktaily. Namiešajte
koktail priateľstva z dobrých vlastností ľudí
a do druhého pohára odložte zlé vlastnosti, ktoré
vám prekážajú a znepríjemňujú život.

www.manila.estranky.sk/archiv/iobrazek/12

............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
http://portal.zselaniho.sk

8. Prečítaj si krátky príbeh:
Pred hojdačkami býva vždy veľa detí. Aj Jurko sa rád hojdá. Stojí a čaká, kedy príde
na neho rad. Raz, keď sa práve uvoľnila hojdačka, Jurka odsotil veľký chlapec:
„Teraz idem ja!“ Jurko si zastal na staré miesto, na chlapca ani nepozrie. O chvíľu
sa uvoľnila iná hojdačka a Jurko hneď k nej. „Prosím ťa, pusť tohto chlapčeka,
ponáhľame sa,“ priskočila k Jurkovi akási pani. Jurko nič. „Prosím ťa, pusť ma,“
povedal chlapček. Jurko prikývol. A zase stojí na starom mieste a čaká. Veľký
chlapec sa dohojdal a zakričal Jurkovi: „Môžeš ísť!“ Ale Jurko nešiel. Počkal, kým
sa dohojdal chlapček, a sadol si na hojdačku po ňom.
(Eleonóra Gašparová)
Porovnaj konanie veľkého chlapca a malého.
Zhodnoťte správanie Jurka.

http://www.ihriska.com/moduly-pre-detske-ihriska/climb

„Teraz, keď sme sa naučili lietať vzduchom ako vtáky a plávať
pod vodou ako ryby, zostáva nám len jedna vec:
ABY SME SA NAUČILI ŢIŤ NA ZEMI AKO ĽUDIA“
(J. B. Shaw )

http://portal.zselaniho.sk

