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Svět bez pravidel
Kaţdý z nás jistě zná ten pocit, kdy ho svazuje nějaké to
pravidlo, které mu právě není po chuti. Kdo z nás někdy
neuvaţoval o jízdě vlakem „načerno“? Komu se chce kaţdý
den čistit zuby? Koho baví zdravit učitele na chodbě?
V podobném výčtu by se jistě dalo ještě dlouho pokračovat.

V tomto materiálu jsou pouze psané práce ţáků, obrázky jsou
ke zhlédnutí na stránkách gymnázia.

Spolu se ţáky 1.B jsme ale při výuce občanské výchovy zjistili,
ţe lidé ve svém ţivotě pravidla potřebují. Pomáhají nám
nastolit řád, pomáhají nám vycházet s ostatními lidmi, někdy
nám mohou dokonce zachránit ţivot.

Mgr. Magdaléna Kovářová

Aby si kaţdý tuto skutečnost mohl objevit sám pro sebe,
dostali ţáci na první pohled jednoduchý úkol – ztvárnit, jak by
svět vypadal bez pravidel, a to buď slovně, nebo pomocí
obrázku. Na první pohled snadné zadání se po delší úvaze
začíná jevit sloţitěji: jen stěţí si dovedeme představit realitu,
ve které by neplatila vůbec ţádná pravidla, ani v rámci rodiny,
silničního provozu, nakupování atd.
Primáni se však s úkolem poprali. A já věřím, ţe se poprali,
jak nejlépe mohli. (Provedla jsem jen drobné korektury
pravopisu.) Některé výtvory jsou esteticky zdařilejší,
propracovanější, najdeme v nich víc detailů, ale i výtvory o
něco slabší mají své kouzlo, vyjadřují autorův pohled na svět,
představují jeho rámec pravidel, jejichţ zrušení by tvůrce ve
svém ţivotě zaregistroval. Z toho důvodu děkuji všem ţákům,
kteří se do úkolu pustili, a přeju jim, aby jim pravidla ţivot spíš
usnadňovala.
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Natália Kudrnová
Bez pravidel jako obecně by byl na světě strašný zmatek.
Auta by se sráţela, domy by se stavěly naopak, zkrátka jako
v Kocourkově.
Bez pravidel společnosti by se lidé oblékali jako dnešní
zkaţená mládeţ. Cigarety by vítězily a to nemluvím o
drogách. Lidé by se k sobě chovali strašně. Na ulicích by se
povalovaly odpadky, popelnice a ušlapaní policajti. Úředníci
by se vykašlali na svoje povinnosti a šli by se raději opít.
Alkohol by byl plný metanolu a všem by to bylo ukradené. Děti
by vyrůstaly jen tak bez dozoru a ve dvanácti uţ by z nich byli
drogoví dealeři. Prezident by si dál kradl propisky, politici by
okrádali lidi o všechno, co mají.
Lidem by nakonec přeskočilo.
Takţe buďme rádi za ústavu a všechny předpisy. Protoţe
člověk se právě tímto liší od divokých zvířat. Takţe odloţme
tvrzení, ţe jsou tu pravidla od toho, aby se porušovala.
Protoţe pravidla potřebujeme!

Eliška Beranová
Bez pravidel by bylo velice těţké ţít. Svět by vypadal úplně
jinak. Lidé by se k sobě nechovali hezky, ale hnusně.
Přinejmenším by si navzájem škodili. A přinejhorším by se
mohli i zabíjet, protoţe by mohl mít kaţdý u sebe zbraň. Na
světě by tedy bylo méně lidí, protoţe kdyţ by byl některý
člověk nějak nemocný, neměl by mu kdo pomoci, a tak by
zemřel. Ulice by nevypadaly jako ulice, ale jako smetiště.
Všude by se válely odpadky a další věci. Jestli by byla škola,
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tak by také nevypadala zrovna nejlépe. Děti by si z ní nejspíše
udělaly hřiště anebo chlívek. Nejspíš by bylo i hodně nehod.
Protoţe by se kaţdý opil a pak si sedl za volant. Obchodů by
uţ bylo velice málo, skoro kaţdý z nich by byl vykraden nebo
jinak poškozen, ale další důvod je ten, ţe by neměl kdo
vyrábět potraviny. Kdyby nebyla pravidla, tak by nikdo
nepracoval, takţe by se ani nemohlo vyrábět zboţí. Zkrátka
tento svět by byl bez pravidel úplně ztracen. Brzy by někdo
vynalezl bombu, která by vše zničila. A tak by bylo stejně po
všem. Je tedy dobře, ţe existují pravidla, i kdyţ některá jsou
zbytečná a nejsou nijak uţitečná.

Žaneta Kroulíková
Jak by vypadal svět bez pravidel?
 nezaměstnanost
 problémy s penězi
 zmatky v jakýchkoliv zákonech a řádech
 autohavárie
 nečistota v našem prostředí!!!
 zmatky ve vládě (politice – obecně všechny)
 atd.
ALE PŘEDEVŠÍM: HYGIENA!
 šíření nemocí
 nemytí rukou => onemocnění => nezaměstnanost =>
nikdo toho dotyčného neuzdraví, kdyţ by měl váţnou
nemoc (to je jeden z příkladů k hygieně)
další př.:
 autohavárie => nezaměstnanost => nikdo to nevyřeší a
případně neošetří zraněné

3 Svět bez pravidel

Školní rok 2012/2013



nepořádek u popelnic => nezaměstnanost => nikdo to
neuklidí => šíření nemocí => nikdo ho neošetří
 zmatky ve vládě => zmatky v zákonech => autohavárie
a podobné případy
VLASTNĚ VIDÍME, ŢE TO VŠECHNO DO SEBE ZAPADÁ.
Z TOHO VYPLÝVÁ, ŢE BEZ PRAVIDEL BYCHOM SE TADY
MOC NEDOHODLI A BYL BY TADY ZMATEK.

Pavlína Musilová
Kdyby nebylo pravidel, všichni by si mohli dělat, co chtějí.
Pravidla silničního provozu: Kdyby tato pravidla neexistovala,
mohli by dospělý i nezletilý řídit motorové vozidlo. Zvýšil by se
počet nehod osobami, které řídí v opilosti. Při dopravních
nehodách, při kterých vzniklo zranění osob protijedoucích
vozidel, by se zvýšil počet úmrtí v důsledku neposkytnutí první
pomoci. Kaţdý by si mohl jezdit klidně na červenou nebo jet
po levé straně silnice. Kaţdý by si mohl parkovat, kde by
chtěl, a ţádnou pokutu by za to nedostal.
Pravidla slušného chování: Kdyby neexistovalo toto pravidlo,
kaţdý člověk by si mohl klidně krknout nebo prdnout na
veřejnosti. A to je ve světě s pravidly velká ostuda. Kaţdý by
mohl sprostě mluvit a nikomu by to nevadilo. Kaţdý by se
oblékal, jak by se mu zachtělo.
Zákony: Kdyby neexistovaly zákony, kaţdý by mohl krást a
všem by to bylo jedno. Všude by se zvýšil počet zabijáků a
nikdo, nikdo by za to nebyl potrestán. Vše by bylo
nespravedlivé. Nějací „blbci“ by mohli klidně vypalovat lesy a
kaţdému je vše fuk. Kdyby neexistovaly zákony, kaţdý by
mohl vykrást třeba Národní banku.

Jolana Štěpánová
Kdyby byl svět bez pravidel, tak by si kaţdý dělal, co chce.
Vypadalo by to asi takhle:
Nejsou ţádné zákony a nevolí se prezident. Nikdo o zemi
nerozhoduje. Lidé můţou pracovat jako dříve, ale nemusí.
Kdyţ se nechce dětem do školy, tak nejdou. Zkrátka nikdo by
nedělal to, co se mu nechce. Lidé si nekupují potraviny, ale
berou si je zadarmo. Všichni dělají to, co umí, a vyměňují si to.
Například pekař peče rohlíky, housky a chléb, tak by je
vyměnil za jablka, hrušky a brambory od farmáře. Jenţe pak
by přišli na to, ţe to dál takhle nejde. Ve světě je zmatek a
mezi státy i městy vznikly potíţe a hádky. Takţe by nějaká ta
pravidla přesto zavedli. Ustálil by se pořádek, a tak by si
uvědomili, ţe pravidla jsou důleţitá.

Tereza Rejmanová
Kdyţ se člověk zamýšlí nad tímto pojetím, tak zjistí, ţe ţití bez
pravidel by bylo hrozné. Mezi lidmi by nastal chaos, neboť
nikdo na tomto světě neumí ţít s pocitem, ţe má pro svoje
přeţití všechno a nic uţ nepotřebuje. Za chvíli by kaţdému
otrnulo a hledal by další záminku po špatné věci. Lidé by
propadali do depresí. Vymizela by spravedlnost, ochota a
dobro. Převládalo by při existenci více zlo.
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Rudolf Kleisl

Radek Jaroš

Kdyby náhle přestala platit všechna pravidla, tak by moţná na
chvíli zavládl zmatek. Ale určitě by po čase zase začal platit
přirozený řád přírody stejně jako u zvířat. A nabytá volnost by
prospěla k dalšímu rozvoji lidských vlastností a schopností.
Lidé by jiţ nebyli svázáni pravidly někoho jiného a začali by
více přemýšlet a objevovat prospěšné věci. Stejně tak by více
sportovali a starali se o své zdraví, protoţe by neměli jistotu,
ţe se o ně někdo postará.

Na neznámé planetce Bawn ţijí lidé, kteří se nedokáţou
domluvit. Jeden křičí přes druhého. Toto překřikování uţ
vedou více neţ dvanáct let. Kdyţ se na planetce Bawn měla
stavět ţeleznice, tak půlka souhlasila a druhá zas ne.
Nakonec se ţeleznice postavila jen na jedné půlce. Kdyţ se
ale v dalším případě nemohli rozhodnout, tak to uţ dál nešlo.
Na jedné polovině by za chvíli měli ţeleznici bez vlaků a na
druhé polovině vlaky bez ţeleznice. Lidé tam nemysleli
logicky. Neměli tam semafory (kaţdý si jezdil tak, jak chtěl), ve
všech frontách se smělo předbíhat, ţáci mohli šikanovat
učitelky a nemuseli si vůbec dělat domácí úkoly. Mě to tam ale
štvalo nejvíc. Jednoho dne jsem řekl DOST! Zvolit na Bawnu
nového prezidenta nebylo lehké a zklidnit občany taky ne. Vše
jsem ale dal do pořádku. Planetka Bawn konečně dodrţovala
zákony a vţdy se domluvila společně na jednom a tom
samém.

Tereza Barnová
Pokud by pravidla nikdy neexistovala, lovci v pravěku by
zemřeli hladem. Nemohli by se dohodnout, kdo bude velet a
kdo poslouchat. Ţeny by se nechtěly starat o děti, protoţe by
se snaţily lovit jako muţi. Muţi by zase byli moc líní na
nějakou práci. Nakonec by došlo k naprosté panice. Pokud by
pravidla přestala existovat právě v tuto chvíli, bylo by to
moţná ještě horší. Nikdy se na jednom neshodnou všichni.
Představte si, ţe by se naše republika rozdělila na skupiny,
které by si stály kaţdá za svým názorem. Nikdy by se spolu
nedohodly. Po nějaké době by se začaly rozpadat i samotné
skupiny. Kaţdý člověk má jiný názor. Všude by převládaly
všelijaké výtrţnosti a nikomu by se nechtělo pracovat.
Opravdu příšerná myšlenka. To vše by se stalo, kdyby nebyla
pravidla.

Klára Boháčová
Pravidla vědy:
Pravidla vědy jsou pro lidstvo důleţité. Bez pravidel vědy by
neexistovaly léky, které jsou pro člověka občas dost důleţité.
Nebylo by lékařství a v tom případě by aţ kaţdý 2. nemocný
člověk zemřel v raném věku. V této době je úmrtnost asi 1 z
50 (moţná méně).
Pravidla sladěnosti a módy:
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Lidé, kteří nedodrţují módu, jsou OUT. Není to pravidlo, ale je
hezké kdyţ se někdo pěkně strojí. Váţně by se mi nechtělo
koukat na spoluţáky, nebo učitele co na sobě mají třeba 100
let staré oblečení. Takové to je i s hygienou. Člověk ji dělat
nemusí, ale dělá, protoţe by ho potom zlobily zuby a ostatní
by cítili zápach z jeho úst. Bylo by to velmi, ale opravdu velmi
nepříjemné jak pro nehygienického člověka, tak i pro jeho
okolí.
Pravidla statistiky:
Další věcí, kterou bych tu měla zveřejnit, je to, ţe by nemohly
být ţádné domy. Všechny by se samy zbořily kvůli nestabilitě.
Kdyţ by se zedníci nemohli dohodnout s ostatními, tak by
všechny domy byly křivé. Bydleli bychom na ulici a to si
myslím, ţe není vůbec dobrá věc. Na ulici mají bydlet jen ti, co
si to zaslouţí. Tím myslím alkoholiky, kteří místo koupi domu
budou neustále ţebrat a za vyţebrané peníze si kupují
alkohol.
Zákony:
Zákony jsou důleţitou částí lidského ţivota. Zpřehledňují ho.
Není tolik krádeţí, protoţe za kaţdý trestný čin je činitel
postiţen.

Karolína Dalecká
Osobně si myslím, ţe svět bez pravidel by neměl smysl. Stát
bez pravidel by se pomalu a jistě hnal do záhuby. Lidé by se
báli vylézt z domů, protoţe by je za rohem mohl kdokoliv
okrást, zbít, nebo dokonce zabít. Nepostihl by takové lidi
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ţádný trest a mohli by to tak dělat do nekonečna. Myslím si,
ţe obchody by byly stále vykradené a nikdo by to neřešil.
K tomu uţ není co dodat. Svět bez pravidel prostě nejde!!

Jakub Benda
Všichni by asi okamţitě propadli panice. Kaţdý člověk by si
dělal, co chtěl. Neexistovalo by vůbec nic. Automobily by měly
nehody. Všichni by psali pravopisné chyby. Nikdo by nenapsal
ani jeden příklad.

Markéta Divišová
Jak by vypadal svět bez pravidel? Nebyly by jistě školy, nikdo
by neuměl ani do pěti počítat, tudíţ by ţádný člověk nemohl
nastoupit do práce. Nikdo by neměl peníze, které by moţná
ani neexistovaly. Všude by se kradlo, poněvadţ se všichni
potřebují uţivit. Nemohlo by existovat přátelství, neboť kaţdý
by myslel jen na sebe. Všichni by si všechno zařizovaly podle
sebe. Neexistovaly by státy, nikdo by se s ostatními
nedomluvil. Neměli bychom svou vlastní kulturu, svou vlastní
řeč, neměli bychom svůj vlastní stát, na který bychom mohli
být hrdí. Neznali bychom pravidla společenského chování,
muţi a ţeny by se nenáviděli a přeli by se. Nemohli bychom
se rozmnoţovat a všichni lidé by vyhynuli. Všichni bychom se
mezi sebou vraţdili. Kdyţ by na světě neexistovala pravidla
vědy, ţádný vědec, který by byl sebeinteligentnější, by nemohl
bez základů vynalézat, a i kdyby něco vymyslel, nebyli by
školy a učitelé, kteří by znalosti roznášeli dál. Svět by byl
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zarostlý a nebyl by v něm pořádek. Lidé by sbírali houby a
plody, které by byly jedovaté, a zbytečně bychom umírali.
Neměli bychom prezidenty, vůdce, ministry, kteří by rozumně
hospodařili s naší republikou, poslance a důleţité lidi pro naši
vlast. Neznali bychom vesnice, města a vůbec bychom nebyli
nijak rozděleni. Vůbec bychom nedělali ţádné pokroky ve
vědě, ve výţivě a v módě. Neuměli bychom se oblékat. Kaţdý
časový úsek má určitou módu, a kdyţ bychom neznali její
pravidla, náš vzhled by byl další katastrofou. Svět bez pravidel
by nebyl pořádný svět. Za krátkou dobu bychom vyhynuli a
krásný svět by nám bez pravidel stejně nebyl k ničemu.

Adam Prchal
Hodně lidí, hlavně dětí, si myslí, ţe svět bez pravidel by byl
skvělý, ale to je špatně. Kdyby nebyla ţádná pravidla, museli
bychom se učit dělat spoustu jiných věcí. Ale co potom ve
škole? Nebyla by ţádná povinná docházka, ţádné úkoly,
ţádné pětky. Byli bychom hloupí a nevzdělaní. A co dospělí?
Různí zloději by ukradli, co se jim zlíbí, a nikdo by jim v tom
nezabránil. A proto musíme dodrţovat zákony a pravidla, jinak
by se staly hrozné věci.

Jakub Dian
Kdyby nebyla pravidla, tak by spousta lidí umírala, protoţe by
se nikdo neřídil pravidly silničního provozu. Kaţdý by si jezdil,
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jak by chtěl, třeba i na červenou. Taktéţ by bylo HODNĚ
zranění, jelikoţ by nikdo nedodrţoval pravidla v bazénu, ve
vlaku anebo třeba ve škole. V bazénu se dá snadno
uklouznout na mokrých kachličkách, ve vlaku člověk nesmí
otevírat dveře vagónu za jízdy, protoţe by jinak vypadl, a ve
škole se musí dodrţovat školní řád! A jinak jsou pravidla
ÚPLNĚ všude. Ano, správně! Mám na mysli návody k pouţití.
Ty má přece kaţdá věc. Návody je třeba přečíst předtím, neţ
začnete dotyčnou věc pouţívat, jinak by se mohlo stát
neštěstí. A nemluvím o tom, ţe se můţe rozbít, ale můţe vás i
ZABÍT! Na příklad kdyţ si návod nepřečtete, a stejně budete
zacházet se s motorovou pilou... Motorová pila se nesmí
pouţívat bez ochranných brýlí a v přítomnosti dalších osob.
Takţe pravidla jsou všude kolem nás a je třeba je dodrţovat,
jinak by na světě vznikla anarchie a chaos.

Jan Hrabovský
Většina lidí, hlavně děti a mládeţ, si myslí, ţe ţivot bez
pravidel by byl skvělý, ale to je špatně. Kdyby nebyla ţádná
pravidla, nemuseli bychom se učit. Ale co potom ve škole?
Nebyla by ţádná povinná školní docházka, ţádné úkoly. Byli
bychom hloupí, nevzdělaní a agresivní. A to nemluvím o
dospělých. Kdo by nás učil? Kdyby nebyla ţádná pravidla,
výtrţníci by mohli například „vybrat kasu“ v obchodě a nic by
se jim nestalo. Nebyly by ţádné zákony. A proto musíme
dodrţovat zákony a pravidla, jinak by se staly hrozné věci.

