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„Přičinlivost neboli snaha a píle prospívá 
1. tobě; 2. bližnímu; 3. obci.” 

J. A. Komenský
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Naše třídní království, třídní role1.–2. ročník

1. 2. 3.

                

Seznámení,
úvodní motivace

Každý 
je důležitý

Reflexe 
a závěr

20 min 20 min 5 min

Hlavní myšlenka
Aby mohla třída dobře fungovat, je potřeba, aby si každý vybral nějakou roli, kterou v ní bude 
plnit. Díky tomu se bude všem ve třídě  příjemněji žít. Každý člen třídy je proto důležitý pro celé 
její společenství. 

Anotace
Tato lekce přímo navazuje na lekci Naše třídní království. Pomocí videa se žáci vrátí do pohádky 
o království, kde se již naučili, že dobré fungování království záleží na každém z nás. Sepíší si, jaké 
role jsou důležité ve třídě, a budou domýšlet, co by stalo, kdyby žádné z těchto povinností nefun-
govaly. V závěru lekce si z nabízených rolí vyberou jednu, kterou si vezmou na starost, a pošlou 
králi fotopohlednici.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Že role každého z nich je důležitá pro dobré fungování celé třídy.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Jak by to vypadalo ve třídě, o kterou by se nikdo nestaral.

• Kterou roli by chtěl ve třídě zastávat.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K rozhodnutí, jakou roli budou po vymezený čas ve své třídě zastávat.
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• PL Šablona korunka (3x na listu, tisk na A3, 
1x pro každého žáka, tisk na pevnější žlutý 
papír nebo na bílý papír a poté je možné 
ozdobit, pokud navazujete na lekci Naše třídní 
království, žáci již korunky mají)

• PL Moje role (4x na listu, 1x pro každého 
žáka, pouze varianta)

• mazací tabulka, fix a hadřík  
(pro každého žáka - je důležité, aby měli již na 
začátku lekce připravené na lavici)

• nůžky pro každého žáka

• sešívačky nebo lepidla na slepení korunky

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Jaký král, takové království  
(pouští se pouze část do 3:09 minut - odpo-
vídající úsek videa je dostupný v prezentaci)

• PL Naše třídní království - inspirace  
(1x pro potřebu učitele)

• PL Přehled třídních rolí   
(1 x pro vyvěšení rolí ve třídě,  
vhodný barevný tisk) 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Bylo jednou jedno království (5 min)
Práce s videem, rozhovor

Upozornění 
Pokud touto lekcí přímo navazujete na lekci Naše třídní království, video zde můžete už 
vynechat a ušetřit si tak více času na další aktivity.

Na začátku lekce pusťte znovu video Jaký král, 
takové království.

Během minulého programu jste už pomoh-
li králi vyřešit jeho problémy radou, aby se 
každý věnoval svým povinnostem, jak má, 
a nezůstávalo vše na králi. Co myslíte, jak to 
máme my u nás v naší třídě? Máme rozděleny 
své úkoly, nebo některé věci leží jen na jednom 
z nás? Co by nám v tom mohlo pomoci?

Metodická poznámka 
Společně s dětmi byste měli dojít k tomu, že by bylo dobré rozdělit si ve třídě určité povinnosti 
tak, aby měl každý něco na starost. 

1.2 Jak moudře spravovat třídní království (15 min)
Rozdělte žáky do čtveřic. Dejte jim za úkol, aby přemýšleli nad tím, co je potřeba k tomu, aby 
jejich třída dobře fungovala. Budou na to mít cca tři minuty.

Metodická poznámka 
V průběhu aktivity vznikne na tabuli soupis rolí, ze kterého si děti v závěru budou vybírat, co 
chtějí plnit. Z nabídnutých rolí si společně vybírejte a zapisujte tam proto pouze ty role, které 
některý z žáků bude mít zájem plnit a společně je považujete za užitečné.

Přesuňte žáky do kruhu. Poté každá skupina představí své nápady 
a vy jednotlivé role pište na jednotlivé papíry - jedna role, jeden list 
(aby bylo dále možné třídit). Ty rozmisťujte doprostřed kruhu, aby 
na ně žáci viděli. Doplňte společně také všechny role, které již fun-
gují a u nichž určitě potřebujete, aby se v jejich plnění pokračovalo. 
Také můžete společně vybrat, které role jsou naprosto nezbytné 
pro fungování třídy.

Další inspiraci najdete v PL Naše třídní království - inspirace. 
Vybrané role postupně představte a rozhodněte se s žáky, zda si je 
chcete zavést také ve vašem třídním království.

Seznámení, 
úvodní motivace

20 min

1

Naše třídní království, třídní role1. – 2. ročník

Tento seznam slouží jako inspirace pro vytvoření vašeho vlastního třídního seznamu rolí, které jsou pro vaši situaci 
vhodné. Není tedy nutné všechny role zařadit.

Florista: Stará se ve třídě o květiny – ideál jsou čerstvé květiny na stole.

Školník: Zkontroluje při odchodu třídy, zda jsou v pořádku. Neuklízí, vrací k úklidu aktéry 
nepořádku.

Ajťák: Kontroluje stav techniky ve třídě. Hlásí případné závady, půjčuje a vrací technické 
vybavení. Chystá a uklízí prodlužky apod.

Asistent: Pomáhá přinášet a odnášet učiteli pomůcky na hodinu. Na začátku roku se  
dohodne, kteří učitelé tuto službu potřebují, a věrně v ní stojí (např. výtvarka apod.).

Sekretářka: Má na starosti evidenci, seznamy studentů, vyvěšování aktuálních informací 
na nástěnku. Odpovídá na dotazy.

Bytový designér: Řeší výzdobu třídy, spravuje nástěnku, vyvěšuje plakáty z hodin,  
přemýšlí nad hezkým prostředím.

Time manager: Každý týden aktualizuje kalendář. Zapisuje, co nás jako třídu čeká  
(testy, akce, praxe apod.). V lednu obstará kalendář na nový školní rok.

Tabulátor: Odpovídá za čistotu tabule, doplňuje křídy, fixy apod.

Pokladník: Řeší finance ohledně výletů, akcí a narozenin.

Fotograf: Každý měsíc pořídí a vyvěsí 10 fotografií ze života třídy.

Zdravotník: Důkladně a často větrá.

Angličtinář: Každý měsíc umístí ve třídě aktuální česko-anglický slovníček  
k probíraným tématům.

Lingvista/Slovník cizích slov: Když se v hodině narazí na neznámé slovo, vyhledá jeho 
význam a sdělí třídě. Opakované výrazy vypíše na kartičku a umístí ve třídě.

Narozeninový manager: Vyvěsí narozeniny a svátky třídy na nástěnku.  
Hlídá, kdo kdy má svátek či narozeniny a organizuje přání či případný dárek.

Novinář: Vytváří krátké zprávy z našich akcí, výletů, z dění v naší třídě.

Roztleskávač: Snaží se udělat v naší třídě dobrou atmosféru tím, že připravuje  
na každý týden nějaké povzbuzení, najde hezký či legrační obrázek nebo citát  
(pro starší) pro povzbuzení. 

Dýdžej: Na začátku třídnických hodin či jiných třídních setkání připravuje vhodnou  
hudbu, kterou tato setkání mohou začínat.

Pracovní list – Naše třídní království – inspirace
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Varianta 
Pokud jste ve třídě, ve které jsou už povinnosti rozděleny, využijte tuto část k opakování toho, 
co mají žáci na starost, jak se jim to daří plnit, co je na tom baví, co je na plnění rolí obtížné 
apod. Můžete také dát prostor služby rozšířit díky podnětům žáků nebo využít inspirace na 
PL Naše třídní království.

K rozhovoru můžete využít tyto otázky: Víte, jaké povinnosti ve třídě každý máte? Co máte 
na starost? Není to u nás trochu jako v tom království? Zamyslete se každý sám nad sebou 
a ohodnoťte se, jak se vám to daří. Co vám případně brání dělat svoji povinnost dobře? Co by 
mi pohlo, aby se mi v mé roli dařilo lépe? Co bych si přál/a zlepšit? 

V této aktivitě nejde o to, aby žáci hodnotili druhé, ale o vlastní sebereflexi.

2.1 Co by kdyby... (5 min) 
Herní aktivita - simulace

Přemýšlejte nyní, co by se stalo, kdyby své povinnosti vesničané neplnili. Žáci budou mít za úkol 
na mazací tabulku znázornit svou odpověď na vaše otázky.

Nyní si děti zahrajeme hru na Co by kdyby. Řeknu vždy nějakou situaci ze třídy a vy vymyslíte 
a nakreslíte, jak by mohla dopadnout. 

Vyberte si několik z těchto otázek:

• Co by bylo, kdyby se ve třídě týden nesmazala tabule?

• Co by bylo, kdyby  se nikdo nestaral o naše třídní zvířátko?

• Co by bylo, kdyby si nikdo týden neuklízel svou lavici?

• Co by bylo, kdybych si neuklidila vaše sešity ze stolu před svačinou? 

• Co by bylo, kdyby  si nikdo z nás neuklidil věci na stole?

• Co by bylo, kdyby nikdo před hodinou nenachystal techniku na promítání? 

• Co by bylo, kdyby nikdo 14 dní nezaléval kytky? 

• Co by bylo, kdyby nikdo nepopřál tomu, kdo má zrovna narozeniny?

• Co by bylo, kdyby nikdo týden nevyvětral?

Žáci po každé otázce kreslí, jak by to dopadlo na mazací tabulky, které pak na vyzvání všichni 
najednou ukáží, smažou si je a pokračujeme další otázkou.

Metodická poznámka 
Děti obvykle toto vymýšlení baví, smějí se a ukazují si různé varianty zvadlých květin apod. 

Varianta 
Pokud nemáte k dispozici mazací tabulky, můžete nechat děti jen odpovídat. Výhodou 
mazacích tabulek ale je, že lépe zapojíte všechny žáky.

Vůbec se nestarat o svou třídu může vypadat na první pohled jako zábava a také je to snadné. 
Kdybychom to ale opravdu udělali a třeba měsíc se vůbec o svou třídu nestarali, možná by to u 
nás vypadalo jako v tom království z pohádky. 

• Jak by nám v takové třídě bylo?

• Jak by se nám tu učilo?

Bylo 
jednou jedno 

království

20 min

2
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Nechte odpovědět několik žáků. Dále pokračujte slovy:

Velkou radost můžeme zažívat také tím, že se podílíme na správě království a hlavně té části, 
která nám je svěřena. Z takové práce máme pak radost a užitek nejen my, ale i další. Pojďme si 
proto nyní vybrat, kterou část království si vezmeme na starost.

2.2 Moje část království (10 min)
Aktivizace

Pokud již žáci nemají z předchozí lekce korunky jako dar od krále, 
sdělte jim nyní, že jim král poslal jako poděkování za moudré rady 
dárek. Je to korunka pro každého na znamení, že se dobře starají 
o svá království. Rozdejte každému šablonu korunky (PL Šablona 
korunka). 

Přesuňte se opět do kruhu, kde leží na zemi papíry s rolemi, které si 
budou žáci  rozdělovat, a uveďte aktivitu slovy:

Aby naše třídní království mělo všechny části v pořádku, je důležité, aby se zapojil každý z nás a 
bylo tak o každou z těchto věcí postaráno. Máte teď  možnost si postupně trénovat různé role. 
Tu, kterou si vyberete dnes, budete pak plnit po dobu 14 dnů (nebo jiný časový interval). Poté si 
je opět vyměníte a vyzkoušíte si další.

Vyberte si nyní očima roli, kterou si přejete zkusit jako první, a zároveň několik dalších možností, 
kdyby tato byla již obsazena. Za chvíli se rozejdete a stoupnete si k vybrané roli. Pokud tam již 
stojí 2 spolužáci, vyberte si roli jinou. 

Při tom, když budete mířit na stanoviště, buďte opatrní. Představte si, že jste autíčka a nesmíte 
se srazit ani ťuknout, pečlivě se objíždějte.

Může se vám také dnes stát, že role, o kterou hodně stojíte, bude již obsazena. O přestávce 
budete moci napsat svoje jméno na papír s rolí, kterou si přejete v dalších týdnech zkusit. Papíry 
schovám do dalšího třídního setkání a budeme na ně brát ohled při dalším rozdělování rolí.

Nechte žákům čas na výběr role, v případě potřeby jim pomozte vyřešit konflikt.

Metodická poznámka 
Po uplynutí této doby je dobré s žáky reflektovat jejich zkušenost a domluvit se na tom, jak 
a po jaké době se budou v rolích střídat. Může to být místo 14 dnů interval například jednou 
týdně, měsíčně či po čtvrt roku.

Vyzvěte žáky, aby se nyní vrátili do lavic.  

2.3 Korunky (5 min)
Vyrábění

Vyzvěte žáky, aby si na své natištěné korunky napsali roli, pro kterou se pro následující období 
rozhodli. Poté si vyrobí korunky.

Je možné ukázat žákům, jak si na opačných koncích nastřihnout proužek korunky a poté konce 
sesadit k sobě. Je potřeba upozornit, aby začali stříhat až ve chvíli, kdy proužek změřili přiložením 
k obvodu hlavy a prostříhli tak korunky v odpovídající délce.

Pokud je to příliš obtížné, mohou si korunku slepit lepidlem. Případně si ji pouze přiloží na hlavu 
a drží si odpovídající obvod hlavy. Učitel obchází a postupně korunky sešije sešívačkou. 

1. – 2. ročníkPracovní list – Šablona korunka Naše třídní království, třídní role
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Metodická poznámka 
Smyslem této části hodiny  je především  vybrat si svou třídní roli, 
pracovní postup vyrábění korunky je vedlejší, neměl by vám tedy 
zabrat zbytečně mnoho času.

Metodická poznámka 
Využít můžete také malých korunek v pracovním listu (PL Moje 
role), který vám může sloužit jako seznam rolí, které můžete 
umístit na viditelné místo ve třídě. Postupně k nim můžete 
zapisovat jména dětí, které budou danou roli plnit, zalaminovat 
a ke střídání žáků využít připínání kolíčků se jmény dětí, děti si 
mohou zalaminovanou korunku se svojí službou nalepit na lavici 
apod.

3. Pozdrav pro krále 
Práce s fotografií

Každá tato práce je stejně důležitá, jako každý z vás je důležitý pro tuto třídu. Teď každý z vás 
postupně vstaňte a řekněte, co konkrétně budete dělat, aby se nám v našem třídním králov-
ství dobře žilo a učilo, a přitom si nasaďte svou korunku. Například: Kdo bude rozdávat sešity 
s domácími úkoly, vstane, nasadí si korunku a řekne: Já budu před každou hodinou matematiky 
rozdávat o přestávce sešity s domácími úkoly.

Žáci postupně vstávají a říkají, jakou přijali roli. Veďte je k tomu, aby konkrétně řekli, jak ji budou 
plnit. Poté je společně  vyfoťte a vytvořte ,,pohlednici pro krále”. 

Do tabulky v PL Naše třídní království - inspirace si zapište, jakou roli si který žák pro ná-
sledující období zvolil. Je to seznam pro vás, na základě kterého si pak snáze vytvoříte Přehled 
třídních rolí (viz příslušný pracovní list).

Varianta 
Pokud vám zbyde čas, můžete se 
žáky mluvit o tom, co by na takovou 
pohlednici králi napsali o tom, jak se 
jim v jejich třídním království podařilo 
rozdělit si role. Tuto činnost můžete 
s dětmi udělat i po nějakém delším 
časovém úseku jako zhodnocení toho, 
jak se vám daří plnit si své povinnosti. 

Metodická poznámka 
Fotografii si můžete také umístit ve třídě a nechat si ji jako připomínku toho, na čem jste se 
dnes společně dohodli. Můžete se tak k ní kdykoli vrátit během školního roku, kdy budete mít 
pocit, že ve třídě něco ohledně plnění povinností nefunguje. 

Naše třídní království, třídní role1. – 2. ročníkPracovní list – Moje role
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Naše třídní království, třídní role1. – 2. ročník

Do této tabulky si na konci hodiny napište, jakou roli si který žák pro následující období zvolil. Je to seznam pro vás, 
na základě kterého si pak snáze vytvoříte Přehled třídních rolí (viz příslušný pracovní list).

ROLE JMÉNO

EVIDENCE DOBRÝCH SKUTKŮ

KRONIKÁŘ

METEOROLOG

RECYKLÁTOR

KNIHOVNÍK

VETERINÁŘ

KVĚTINÁŘ

SPORŤÁK

ENERGETICKÁ HLÍDKA

ŠKOLNÍK

AJŤÁK

ASISTENT UČITELE

ZKRÁŠLOVAČ

DÝDŽEJ

SPRÁVCE KALENDÁŘE

TABULÁTOR

ZDRAVOTNÍK

NAROZENINOVÝ MANAGER

ROZTLESKÁVAČ

Pracovní list – Naše třídní království – inspirace
Pracovní list – Přehled třídních rolí 

Popis práce s přehledem třídních rolí: Vybrané služby si zapište po obvodu do prázdných okének. Jména dětí, které budou službu plnit můžete zapisovat přímo k jednotlivým 
rolím. Další možnost je použít přehled opakovaně tak, že přehled zalaminujeme, pověsíme na poutko a k odpovídající roli vždy připneme kolíček se jménem žáka, který ji 
bude na dané období plnit. 

1. – 2. ročník Naše třídní království, třídní role

Autor ilustrace: Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

5 min

Co se děje 
v království?

3
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Další zdroje

Zdroje prezentace

Zdroje video

• Jaký král takové království - Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Prezentace
https://docs.google.com/presentation/d/1hyjYLyhVGQO5WkWpgzDTE_oQx62kgvYPOBK4M8-i-
M9A/edit?usp=sharing

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Politika-1-2-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Politika-12-pracovni-sesit-pro-zaky-Třídní-role.pdf

https://youtu.be/Uij52et0l5Q
https://youtu.be/Uij52et0l5Q
https://docs.google.com/presentation/d/1hyjYLyhVGQO5WkWpgzDTE_oQx62kgvYPOBK4M8-iM9A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hyjYLyhVGQO5WkWpgzDTE_oQx62kgvYPOBK4M8-iM9A/edit?usp=sharing
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Politika-1-2-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Politika-12-pracovni-sesit-pro-zaky-Třídní-role.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Media-12-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf
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