
Den bez pravidel
Zazvonil budík, ale Michal 
neměl vůbec chuť  vstávat. 
Otočil se na druhou stranu  
a spal ještě hodinu. Pak ale vy-
skočil a to, co zameškal, chtěl 
rychle dohnat. Rozhodl se jet 
do školy na kole a cestou téměř 
srazil jednu starou paní. Teď 
Michal šlápl ještě rychleji do 
pedálů. Na přechodu totiž svíti-
la červená a on se chtěl přes něj 
dostat na druhou stranu.  Bylo 
to o chlup!  Jinak by ho převál-
covalo nákladní auto! Uf! To je 
divoké ráno!

Konečně. Michal přišel do 
školy uprostřed hodiny mate-
matiky. Když vešel, psali už 
jeho spolužáci test, a když 
si sedal, vyrušil je.

O přestávce Michal dostal hlad 
a uvědomil si, že zapomněl 
svačinu doma. Ale podívejme 
se! Tady je Vojtův rohlík! A Voj-
ta tady není! Michal se dlouho 
nerozmýšlel a rohlík si vzal.

Jirka viděl, co Michal udělal, 
a rozzlobil se na něj. Michal 
mu odpověděl: „Vždyť mi to 
Vojta dovolil! Řekl, že si raději 
koupí něco sladkého!“

Cestou domů potkal Pavla.
„Ty ses dnes pohádal s Jirkou?“ 
zeptal se ho Pavel. „Já myslel, 
že je to tvůj nejlepší kamarád.“

„Ale ne! Je to hlupák!“ vysvětlil 
mu Michal. „Představ si, že 

jsem ho přistihl, jak kradl 
Vojtovi svačinu!“

Co se asi dělo s Micha-lem dál? Domysli, jak by takový den mohl pokračovat a skončit.

Michal porušil mnoho pravidel. 

Vyjmenuj je.

Pravidla mají dělat pořádek v našem 

životě. Když je někdo porušuje, 

nezpůsobuje těžkosti jen sám sobě, 

ale také druhým lidem.

Pravidla našeho prátelství
Pravidla opravdových kamarádů − několik příkladů:

Opravdoví kamarádi si nesmějí lhát.

Opravdový kamarád nesmí opustit  
kamaráda, když vidí,  
že se mu nevede dobře.

Opravdoví kamarádi si mohou říkat  
úplně všechno.

Opravdový kamarád nikdy nemluví  
o své kamarádovi  
před druhými  
špatně.

To co jsi napsal/a, 
srovnej s tím, co 

napsali tví nejlepší 
kamarádi. Společně 

si pak vyberte ta nej-
lepší pravidla!

Když je budete dodr-
žovat, máte velkou 
šanci, že vám vaše 

kamarádství vydrží!

Podobně jako každé soužití lidí, má i přá-telství svá pravidla. 
Napiš tři pravidla dob-rého přátelství na tyto žluté lístky!
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