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Spolecnost
bez
pravidel?

S pravidly se lépe žije

A kdyby tvůj nejlepší
kamarád nebo tvoje
nejlepší kamarádka stále lhala, pomyslíš si:
Takové přátelství není
opravdové přátelství
a začneš hledat jiné
přátele, kterým můžeš
věřit.

Díky pravidlů
m mohou lid
é
žít spolu. Kdy
by si každý
dělal, co chce
, společný
život by se ná
m vymkl
z rukou.
Představ si takovou jízdu autem. Řidič musí dodržovat
mnoho příkazů a zákazů. Jsou
to pravidla silničního provozu.
© Hans Dieter Volz / pixelio.de

Určitě víš, co by se mohlo stát,
kdybys vstoupil/a na přechod
pro chodce a svítila červená!
Nedodržovat pravidla bývá
někdy životu nebezpečné!
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Víš, jaké to je, když hraješ
s kamarády nějakou hru
− třeba Člověče nezlob se!
− a někdo nedodržuje pravid/pixelio.de
© Rainer Sturm
la? Třeba chce házet dvakrát za
sebou. Nebo neposunuje fimi v různých sku
gurkou podle čísla, které hodil Žijeme s lid
a, ve škole, mezi
m
do
:
h
ác
n
pi
kostkou.
kamarády.
Určitě tě to rozzlobí a řekneš
lidí drží
Každou skupinu
pravidel,
mu, že to není žádná hra a že
pohromadě řada
s ním raději hrát nebudeš!
áme.
která ani nevním
do poruší,
Hra opravdu nemůže fungovat,
Když je však něk
o velice brzy
když někdo porušuje pravidla.
všimneme si toh
Každá hra má určitá pravidla,
a napadne nás:
bez kterých to nejde. Podobně
!
dy něco nehraje
Ta
je to ve fotbale,
řádku!
dy něco není v po
Ta
ale také v každé
společnosti.
Například od svých
kamarádů čekáme, že
nám nebudou lhát. To
je jasné nepsané pravidlo!

ády tuto hru:
Zahrej si s kamar
do večera zapiCelý den od rána
, příkazy
suj, jaká pravidla
l/a dodržovat.
a zákazy jsi muse
více? Uvidíš,
Kdo jich našel nej
děje a co děláš,
že za vším, co se
ajdeš!
nějaké pravidlo n

Nebo si představ, že ti někdo
ukradl z kapsy 200 korun!
Určitě budeš naštvaný/á!
Někdo porušil pravidlo!
Poznáš jaké?

