
Materiál pro rodiče:  

Příklady k procvičování formace svědomí pro Desatero (jednání je buď špatné, nebo také 

správné podle daného přikázání) Stačí dětem přečíst několik příkladů a hovořit o tom s nimi. 

Pomohou nám charakteristiky přikázání s desek Desatera, které si děti doplňovaly. 

 

Týkající se jednoho přikázání 
 

Katce vypadl při utírání nádobí talířek a ona vykřikla: „Ježíš Marja!“ (2) 

 

Jenda ráno rád dlouho spí, nestačí ani pořádně posnídat a hned běží do školy. Na Pána Boha a 

modlitbu si ani nevzpomene. (1) 

 

Pavel řekl Honzovi, pojď po škole k nám domů, něco ti ukážu. Ze skrýše pod postelí pak vytáhl 

časopis se sprostými obrázky, který našel ležet včera na zastávce. To je něco, řekl Honza, to musíme 

vzít ukázat zítra do školy. (6) 

 

Maminka prosila Moniku, vynes z kuchyně koš, už je úplně plný. Monika si jenom něco pro sebe 

zabručela a zapnula si televizi. (4) 

 

Při fotbale Břéťa pustil gól a Dušan na něho křičí: „Pane Bože, ty jsi ale nešika!“ (2) 

 

Jana chodí spát každý večer v osm hodin jak má, ráno vyskočí z postele, umyje se, pak si klekne 

k posteli před obrázek Pána Ježíše a pomodlí se Otčenáš a Andělé Boží. (1) 

 

Věra se dívala v sobotu večer dlouho do noci na televizi a ráno v neděli se jí vůbec nechtělo vstávat 

do kostela. Asi jsem nemocná řekla mamince a obrátil se na druhý bok. (3) 

 

Ondra dostal nápad, jak by si mohl ukrátit dlouhou chvíli. Chytil jejich kočku Micku a přivázal jí 

provázkem k ocasu plechovku. Pak se smál, jak kočka nešťastně běhá sem a tam a dělá veliký hluk. 

(5)  

 

Tomáš se po mnoha letech potkal s kamarádkou ze školy, která se mu líbila. Řekla mu, že se teď 

jmenuje Jurková, protože už dva roky je vdaná za Petra Jurka. „Cože za Petra Jurka? Ten nestojí za 

nic.“ Řekl Tomáš. „Nech ho být a vezmi si raději mě.“ (9) 

 

Když přijde Tomáš ze školy domů a vidí, že nádobí je neumyté, na nic nečeká, ale hned ho umyje, 

aby udělal mamince radost, až se vrátí z práce. (4) 

 

Katka byla zvědavá na svůj osud, jestli si jednou najde bohatého ženich. Na jedné pouti proto zašla 

za kartářkou, která jí věštila budoucnost. Pro štěstí si od ní koupila přívěšek afrického Buška štěstí 

Huarama. (1 – věštění, spoléhání na talismany) 

 

Libor se strašlivě pohádal s Michalem. Proto šel a na zastávku načmáral velikými písmeny Michal je 

… a napsal tam to nejsprostější slovo, které ho napadlo. (6) 

 

Paní Radkovská řekla svému muži, že by měli zajet za jeho maminkou, která žije sama, aby ji 

potěšili. „Proč prosím tě,“ odpověděl pak Radkovský, „vždyť jsme tam byli minulý týden.“ (4) 

 

Pak Matuška jel s rodinou na výlet. Hned za domem jim přes cestu přeběhla černá kočka. „Nedá se 

nic dělat to je znamení, že se musíme vrátit domů.“ Doma k tomu všemu se jim rozbilo zrcadlo. To 

snad né, vkřikl znova pan Matuška, Ještě k tomu nás čeká 7 let smůly.“ (1. přikázání, máme 

důvěřovat Bohu a ne mít strach z pověr) 

 



Jindra si nemůže při diktátu vzpomenout jaké i se píše ve větě, „Děvčata a chlapci zpívali.“ A tak si 

povzdechne: „Bože, jak se to jen píše!“ (2) 

 

David na chatě navrhl holkám podivnou hru: “Budeme v kruhu točit lahví a na koho ukáže, ten si 

svleče nějaké oblečení. (6) 

 

Jindra si nemůže při diktátu vzpomenout jaké i se píše ve větě, „Děvčata a chlapci zpívali.“ Proto se 

začne potichu modlit: „Pane Bože, prosím tě, ať si vzpomenu, jak se to jen píše!“ (1) 

 

Vašek s Bedřichem se vydali na běžkách do lesa, do batohu si vzali tvrdý chléb a kaštany, aby je dali 

do krmelce. Bylo jim líto zvířat, která jistě mají v takové zimě veliký hlad. (5 – správě jedná tohoto 

přikázání ten, kdo chrání a pečuje o život) 

 

Katka má dnes špatnou náladu, když vcházela do dveří, strčila při tom Janu a křikla na ní: 

„Nezavazej, huso!“ (5) 

 

Týkající se více přikázání 

 
Zbyněk často neposlouchá rodiče, zrovna včera, když šel ven, nechal si doma čepici a dneska musel 

zůstat doma nemocný. (4 – neposlechl rodiče, 5 – ublížil si na zdraví) 

 

Tatínek dal Oldovi za jako trest úkol vyčistit boty celé rodině. Olda šel a vzal bratříčkovi autíčko a 

řekl mu: „Vrátím ti ho, až to uděláš všechno za mě. (4 – neuposlechnutí tatínka, 5 – hněv, kterým se 

mstil na slabším) 

 

Honza měl vypracovat  

 

Lenka dostala chřipku, pije horký čaj s citrónem. V neděli pro ni přišla kamarádka, aby šli do kostela, 

ale ona řekla: „Dnes nikam nejdu. Budu se dívat na mši svatou v televizi.“ (dodržela správně 3. 

přikázání – kdo je nemocný slaví Den Páně doma. Tím, že se dívá na přenos bohoslužby nebo si čte 

nedělní texty z Písma a přemýšlí o nich. Správně dodržela 5. přikázání tím, že neubližuje druhým 

roznášením nemoci.) 

 

Honza měl vypracovat na zítřek úkol z matematiky a náboženství. Když udělal matematiku, řekl 

mamince, že by chtěl ven. „A máš hotové všechny úkoly?“ Zeptala se maminka. „Ano!“ Odpověděl 

Honza. 8 - lež, 4 – neúcta k mamince 

 

Tondu přestalo bavit dědovi pomáhat na zahradě. Odhodil hrábě a řekl sakra práce. (2 - zaklení, 4 –

neúcta k dědečkovi) 

 

Paní učitelka vyhlásila soutěž o nejlepší nápad jak vyzdobit třídu, Jana řekla holkám svůj nápad. 

Slyšela to Monika, honem běžela za paní učitelkou, a řekla jí to samé. „A je to tvůj nápad?“ Zeptala 

se paní učitelka. „Ano můj nápad“, odpověděla Monika. (7 – ukradený nápad, 8 – lež) 

 

Rodiče koupili Mirkovi krásné červené kolo. Jeho kamarád Petr měl kolo už starší a ne tak hezké. 

Přišel pro Mirka, že budou spolu jezdit. Poprosil ho pak, jestli si může jeho kolo na chvíli půjčit, 

přitom se s ním schválně naboural tak, aby mu odřela lak. „Jejda, to jsem nechtěl“, řekl. (10 - závist, 

7 – poškození cizí věci, 8 - neupřímnost) 

 

Pan Pacovský měl krásné stříbrné auto Audi, rád viděl, jak ho druzí obdivuji. V sobotu večer si 

přivezl auto z cesty špinavé, proto hned ráno šel v potoce k potoku a šamponem si ho umyl a dobře 

opláchl. (3 – porušení neděle, 5 – ubližování přírodě) 

 


