
05.11.2020р. 9 клас.   

Тема: «Чесність чи обман. Що таке справедливість» 

У всі часи існували 

такі поняття, як 

любов, вірність і 

дружба. Серед них 

яскравою плямою 

виділяється слово 

чесність, яке в деякій 

мірі є своєрідною 

основою цих 

категорій. 

Чесність – це одна зі 

складових моральної сторони людини. Вона пов’язана з умінням 

виражати думки, почуття безпосередньо, без замішання, якими б 

вони не були. Це мотиви, що йдуть з глибини душі. 

Чесна людина завжди викликає повагу, а головне - довіру. Треба 

намагатися говорити правду, що у нас не завжди добре виходить. 

Чесність – це чеснота, яку кожен батько з раннього дитинства 

закладає в дитини. Бути чесним, значить бути вихованим! Бути 

чесним, значить ніколи не давати червоніти за себе, адже чесна 

людина ніколи не звалить свою провину, на когось другого, а 

сміливо висловить правду і не побоїться, якщо його за це 

посварять. 

Чесна людина – це відповідальна людина, і якщо ти пообіцяв, ти 

обов’язково додержиш слово і виконаєш дану обіцянку. Чесна 

людина завжди оточена безліччю друзів, її цінують, люблять, 

поважають. На неї завжди можна покластися і знати, що вона не 

підведе і не залишить в біді друзів і товаришів. 
 

Вправа  «Мозковий  штурм» 

 1.Коли я говорю неправду, я відчуваю ... 

 2.Коли мені говорять неправду, я відчуваю ... 

 3.Людина, яка обманює ...  

 

           РОБОТА З ПРИСЛІВ'ЯМИ  

• Хто вчора збрехав, тому й завтра не повірять.  

• Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.  

• Хто не дотримує свого слова, той сам себе зневажає.  

• Як маєш брехати, то краще мовчати. 

 

 



            Таким чином робимо висновки, що: 

 1.Коли мене обманюють і коли я обманюю, то я переживаю погані 

відчуття; 

 2.Людина, яка обманює, компрометує себе в очах інших, утрачає 

їхню довіру, хороше ставлення. 

Відомий французький письменник Еміль Золя сказав: „Якщо ви 

приховаєте правду і закопаєте її в землю, вона неодмінно виросте і 

набере такої сили, що одного разу, коли вона вирветься, то знесе все 

на своєму шляху". 

 

          Чесність починається з кожного з нас! 
 

Перегляньте відеоролики за посиланням і зробіть висновки.  

https://www.youtube.com/watch?v=YJ_Vcf61h7M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGhADKTVpko 

 

Використані інтернет – матеріали:  
https://www.youtube.com/watch?v=YJ_Vcf61h7M 

https://www.youtube.com/watch?v=GGhADKTVpko 

 

 

Підготувала вихователь Стадник О.В. 
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