
Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice 

1 
 

 

  
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
 

Autor  Mgr. Irena Grosmanová 

Datum vytvoření VM  1. 9. 2012 

Datum ověření  14. 9. 2012 

Ročník  VIII. 

Vzdělávací oblast / obor  Člověk a společnost – Výchova k občanství 

Anotace  

Výukový materiál obsahuje text a otázky, které je možno využít 

v hodinách výchovy k občanství zabývajících se osobností 

člověka, vnějšími a vnitřními vlastnostmi, tělesným vzhledem, 

krásou. Lze použít jako úvodní motivaci, zpestření hodiny či na 

závěr tématu.  
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Správná velikost 

(z knihy Osvěžení pro duši, autor Bruno Ferrero) 

 

     Jedna mladá žena pracovala v obchodě s dámskými oděvy na kraji města. V sobotu před polednem 

do dveří vrazila udýchaná holčička. V ruce držela kasičku ve tvaru prasátka a prohlásila, že by chtěla 

něco koupit pro maminku, protože je Svátek matek. Prodavačka jí tedy pomohla vytáhnout z kasičky 

všechny úspory, a když je spočítala, zjistila, že by se za ně dala pořídit pěkná halenka. Jestlipak by se 

mamince halenka líbila? 

     „Určitě ano. Halenka se jí bude moc líbit,“ odpovědělo nadšeně děvčátko. 

     „Jakou má maminka velikost?“ ptala se prodavačka. 

     „Tu nejhezčí!“ odpověděla přesvědčeně holčička. 

     A tak jí prodavačka zabalila halenku velikosti 38. 

     Následující pondělí se holčička vrátila do obchodu i s maminkou, aby halenku vyměnily. Maminka 

potřebovala číslo 46. 

 

Mezi tím, jak si dokonalost představuje svět módy a svět dětí, zeje hluboká propast. 

     Ten rozdíl způsobuje srdce plné lásky. 

     Malý chlapec musel začít nosit brýle. Spolužák se ho zeptal: „Nevadí ti, že je budeš muset nosit?“ 

     „Ne, třeba budou jako ty, co nosí babička,“ odpověděl. „Máma říká, že babička vždycky pozná, kdo 

je unavený, smutný a potřebuje povzbudit. Ví, že potřebuješ pomoct, a hned si všimne, když tě něco 

trápí nebo když se potřebuješ s něčím svěřit. Ale nejlepší je, že v každém člověku dokáže najít něco 

dobrého. 

     Jednou jsem se jí ptal, jak to dělá, že všechny ty věci na lidech hned vidí, a babička mi pověděla, že 

to začala vidět, když zestárla. Ale já jsem si jistý, že je to těmi brýlemi.“ 

 

 

Otázky k textu: 

1. Jak došlo k nedorozumění mezi prodavačkou a 

nakupující holčičkou ohledně velikosti halenky pro 

maminku? 

2. Co pomohlo babičce vidět na lidech dobré vlastnosti, 

mohly za to doopravdy její brýle? 

3. Může být šťastný, se životem spokojený člověk 

s nadváhou? 

4. Je důležité posuzovat lidi podle vzhledu? 

5. Prosazuje současná společnost kult krásy? Jak je nyní 

chápána krása? Byla takto pojímána i v dřívějších dobách? 

6. Na základě obou ukázek napište krátké zamyšlení na 

téma Krása a její význam v životě. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg#mediaviewer/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg 
Autor: Petr Novák, Wikipedie 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg#mediaviewer/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg
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Řešení 

1. Rozdílné vnímání krásy světem módy a očima dítěte. Pro dítě je jeho maminka krásná, bez ohledu 

na vzhled, váhu aj. 

2. Nebyly to brýle, byla to životní zkušenost, moudrost … 

3. Ano, může být šťastný, smyslem života není mít ideální váhu. Správná váha má umožnit kvalitní život, 

ale není podmínkou. I člověk s nadváhou či mírnou podváhou může být spokojený a šťastný. Naopak 

člověk s ideální váhou může mít jiné starosti, problémy, a tudíž se cítit nespokojený.  

4. Na vzhledu by nemělo záležet víc než na povaze člověka. Nadmíru odpudivý vzhled (zanedbanost, 

nečistota apod.) není v pořádku, krása však nezaručuje dobrou povahu a charakter člověka. 

5. Současná společnost klade na vzhled člověka velký důraz. Proto mj. vzrůstá počet lidí s poruchami 

příjmu potravy. Též se prosazuje kult mládí. Plastická chirurgie prožívá boom. Dříve tomu tak nebylo, 

pojetí krásy se vyvíjelo (viz obrázek Věstonické venuše). 
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