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

J. A. Komenský

1.–2.
ROČNÍK
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Hlavní myšlenka
Pokud má jakékoliv společenství dobře fungovat, je potřeba, aby se na jeho chodu podílel každý 
jeho člen. Proto je důležité, aby se každý učil starat se o své věci již od malička. I když pečujeme 
jen o malou část, podílíme se tak na chodu celé společnosti. Když takto přijímáme svou spo-
luúčast, posouváme se do role aktivního občana. Tato občanská angažovanost se pak stává 
jedním z pilířů demokracie.

Anotace
Žáci se pomocí dramatizace a videa dostanou do pohádky, ve které budou vyzváni, aby pomohli 
králi, který má potíže se správou svého království. Sami si vyzkouší, jaké to je podílet se na navr-
hování řešení problémů v království. V další části se žáci pokusí přenést tento model království 
(společenství) do své třídy, když se každý z nich zapojí do společného úklidu.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Že pro dobrý chod společenství (např. třídy) je důležité, aby se každý zapojil.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Že není dlouhodobě udržitelné, když má v rámci společenství vše na starost jen jeden člověk, 
ale že je potřeba, aby se na jeho správě podíleli všichni jeho členové.

• Že převzít zodpovědnost sám za sebe pomáhá nejen jemu samotnému, ale i celku. 

K jakému jednání lekce zve/vede

• K zodpovědnosti za plnění svých povinností.

• Ke spoluúčasti na správě věcí v rámci malého společenství (třída).
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• PL Problémy vesnic  
(1 PL do skupiny, ideálně barevný tisk)

• PL Šablona korunka  
(1x pro každého žáka, 3x na listu, tisk na A3, 
možné tisknout na žlutý tvrdší papír)

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)

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

Upozornění:  
Ideální uspořádání prostoru je sezení dětí v hnízdech (5 - 6 dětí kolem jednoho stolu) 
s možností výhledu na video a volný prostor pro hry.
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Postup a metody

1.1 Vstupujeme do hry (3 min)
Seznámení

Pokud se s dětmi neznáte, představte se navzájem. Domluvte si společná pravidla a vysvětlete 
princip hry v roli.

V této hodině nebudu pokaždé pan/í učitel/ka, ale někdy budu i v jiné roli. Když si nasadím tuto 
korunku, stanu se králem, a když si ji sundám, budu zase váš/vaše učitel/ka.

1.2 Živé obrazy (12 min)
Herní pohybová aktivita

K rozehřátí a pro setřepání ostychu můžete na začátek využít tuto hru, která vám bude i dobrým 
nácvikem na pozdější aktivitu. Žáci jsou rozptýleni volně po prostoru. Postupně zadávejte různé 
postavy nebo věci, které souvisejí s královstvím a s příběhem, který budete později rozehrávat. 
Žáci mají za úkol tyto postavy ztvárňovat jako živé sochy (socha, která vyjadřuje danou postavu - 
výrazem, postojem, gesty, mimikou a která se nehýbe).

Udělejte ze sebe: krále, sluhu, stráže u vchodu do hradu, chudého pocestného, hladového pod-
daného, šaška, svícen, koně, hrad apod.

Zadávat můžete i více postav. Žáci se pak musí spojit do dvojic či menších skupin podle zadání 
a vytvořit tak sousoší.

Vytvořte sousoší, které bude vyjadřovat: rolníka s krávou, krále s koněm, ženy pracující na poli, 
lenošící stráž, tančící hosty na bále apod.

2.1 Král se představuje (5 min)
Dramatizace

Nasaďte si na hlavu korunku a vstupte do role krále. Vysvětlete dětem, proč k nim přicházíte 
a o co je žádáte.

Milí malí lidé! Poslali mě k vám, že prý jenom vy mi můžete pomoci! Doufám, že měli pravdu 
a že jsem tu správně. Kde to vlastně jsem? Povězte mi něco o sobě.

Nechte žáky, aby vám o sobě něco řekli.

Dovolte nyní, abych se vám představil také já. Jsem král… (můžete si vymyslet své královské 
jméno) a jsem velmi nešťastný a unavený. Mám totiž ve svém království velké problémy. Lidé si 
neustále na něco stěžují a já jsem jejich stížnostmi zavalen. Myslel jsem si, jak to naše království 
bude krásné a jak v něm bude fungovat všechno, co má, ale zatím v něm máme samé problémy. 
Slyšel jsem ale, že u vás to funguje a že byste mi s tím mohli pomoci. Tak já vám tady nechám 
pár těch stížností, kterými jsem zavalen. Prosím podívejte se na ně, já se za chvíli vrátím, snad 
pochopíte, o co jde! 

Král odejde – sundejte si korunku a staňte se opět sami sebou. Zeptejte se žáků, zda rozuměli 
tomu, co se teď odehrálo.

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1

Bylo 
jednou jedno 

království

20 min

2
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2.2 Stížnosti poddaných (8 min)
Práce s pracovním listem

Pokud žáci již od začátku lekce nesedí v hnízdech ve čtveřicích, vy-
tvořte skupiny nyní. V těchto skupinách budou pracovat i v dalších 
částech programu. 

Rozdejte PL Problémy vesnic, jeden do skupiny. Zároveň pro-
mítněte slide, na kterém jsou všechny tři obrázky. Nechte žáky, 
aby přišli ve skupinách na to, o jaké problémy se jedná a na co si 
vlastně lidé v království stěžují. Žáci si mohou své nápady zapisovat 
do pracovních listů.

Varianta 
Pokud nemáte možnost vytisknout pracovní 
listy, pracujte jen s prezentací.

2.3 Na co jsme přišli (7 minut)
Rozhovor, práce s videem

Vstupte znovu do role krále – nasaďte si korunku a pokračujte slovy:

Milí malí lidé, doufám, že už víte, na co si lidé v mém království stěžují a jaké problémy řeším. 
Můžete mi říci, na co jste tedy přišli?

Jednotlivé skupiny pojmenovávají problémy, které měly znázorněny v pracovních listech. Král 
reaguje na jejich prezentaci.

Milí malí lidé, moc děkuji, že jste se nad stížnostmi a problémy našeho království zamysleli. 
Já vám nyní pustím něco, co vám ukáže, zda jste vše poznali správně.

Pusťte dětem video. Žáci se v něm dozví, zda 
odpověděli správně.

Pokračujte v roli krále.

Tak jste to viděli! Takové problémy já mám, 
ale nevím, jak je řešit. A proto jsem za vámi 
přišel. Vy mi s tím prý dokážete pomoci. Moc 
vás tedy prosím, zamyslete se nad tím, jak 
bychom mohli dát mé království do pořádku. 
Budu vám moc vděčný, když mi poradíte, co 
s tím, abych nemusel být na všechno sám.

Vystupte z role krále.

? ?

Naše třídní království1. – 2. ročníkPracovní list – Problémy vesnic

Autor ilustrací: 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)
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3. Co se děje v království? (10 min)
Diskuse

Reflektujte s dětmi vše, co se zatím odehrálo.

Seznámili jsme se s králem a poznali jeho království, především jeho problémy. Poznali jste 
správně, o jaké problémy se jednalo? Nebo jste si mysleli něco jiného?

Metodická poznámka 
Žáci si na základě prohlédnutí obrázků v pracovním listě obvykle myslí, že lidé se mají v 
království špatně, protože se o ně nestará král – nedá jim najíst, neuklízí jim atd. Až díky videu 
zjišťují, že za to nemůže král, ale že si lidé sami neplní své povinnosti. Klaďte v diskuzi na tento 
rozdíl důraz.

• Proč to v tomto království nefunguje?

• Co je tam špatně?

• Může za to král?

• Proč král žádá o radu?

• Kdo mu může pomoci?

• Co se musí v jeho království změnit, aby nebyl zavalen stížnostmi?

• Co by měl král udělat?

• Co by měli udělat jeho poddaní?

V diskuzi s dětmi by se mělo dojít k závěru, že král by neměl být na všechno sám a že by se lidé 
měli začít starat o své věci a plnit své povinnosti.

4.1 Naše řešení pro vesničany (5 min)
Diskuze

Vyzvěte žáky, aby se vrátili do skupin, ve kterých pracovali na začátku. Práci ve skupinách uveďte 
otázkou:

• Co by měli dělat lidé v království, aby se 
nedělo to, co mají v pracovním listě na 
obrázku?

Metodická poznámka 
Děti nemají většinou problém odpovídat, že 
by si lidé měli více uklízet odpadky a dávat 
zvířatům jíst a pít. Motivujte tedy děti 
k tomu, aby se nad problémem zamyslely 
hlouběji. Mnohem více práce jim pak dá 
vyřešit problém se společnou spižírnou.

Je nám asi všem jasné, že je důležité si po sobě uklízet odpadky a dávat zvířatům krmivo a pití. 
Zkuste ale přijít na něco, co by lidem usnadnilo jejich práci. A v případě společné spižírny se za-
myslete nad tím, proč je dobré, aby lidé v království odváděli část své úrody do společné spižír-
ny? V čem jim to pomůže?

Nechte je, aby si povídali ve skupinách o tom, jak které problémy řešit. Žáci zatím svá řešení 
nesdělují celé třídě.

1. Jak se dobře starat o zvířada, aby neměla hlad
a nepořádek kolem sebe?

2. Co dělat pro to, abychom nezapomínali na dodržování termínu 
a odevzdávali suroviny včas?

3. Jak zabránit tomu, aby se před domy hromadily odpadky?

? ?

10 min

Co se děje 
v království?

3

Vesničané řeší 
problémy 

15 min

4
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4.2 Přicházíme problémům na kloub (10 min)
Dramatizace

Po uplynutí času vysvětlete žákům, jak budou svá řešení prezentovat. Využijte toho, co znají 
z motivační aktivity. Svá řešení budou předvádět pomocí živých obrazů přímo králi.

Metodická poznámka 
K ztvárnění řešení mohou skupiny využít jeden nebo více živých obrazů. 

Při větším počtu skupin si každá vybere k ztvárnění jedno řešení, které bude prezentovat před 
králem. Pokud je skupin méně (2–3 skupiny), může každá skupina představit všechna řešení.

Metodická poznámka 
Děti mohou přicházet s těmito nápady: více odpadkových košů v království, pořádková služba, 
třídění odpadu; stroje, které by samy dávkovaly krmivo pro zvířata, rozpis služeb atd. Zásoby 
do spižírny jsou dobré pro to, aby měli lidé v království co jíst, až přijde např. sucho, nebo 
kdyby se někomu neurodilo, aby nezůstal hlady atd.

5.1 Představujeme svá řešení králi (15 min)
Dramatizace

Vysvětlete dětem, až přijde král, že předvedou postupně svá řešení problémů v jednotlivých 
živých obrazech, které si připravily. Určete si společně pořadí a místo, kde se budou obrazy 
představovat.

Nasaďte si korunu a vstupte opět do role krále.

Milí malí lidé, doufám, že se vám podařilo přijít na něco, co by pomohlo vyřešit mé problémy. 
Ukažte mi prosím svá řešení.

Děti postupně představují své živé obrazy. Po každém představení řešení sdělte dětem, co jste 
viděli a jak jste řešení problému pochopili, např.:

Vidím, že jste vymysleli, aby si lidé po sobě uklízeli a že by se mohlo v království zavést více od-
padkových košů. To je výborný nápad. Moc za něj děkuji…

Na závěr poděkujte dětem za jejich řešení problémů, nechte jim své 
dary (pro každého žáka vytištěnou šablonku korunky) a rozlučte se.

Milí malí lidé, moc vám všem děkuji za to, jak jste nad problémy na-
šeho království přemýšleli, a za vaše řešení. Je velmi rozumné, když 
si budou mí poddaní plnit své úkoly a nikdo na ně nebude zapomí-
nat. Velmi mi to pomůže a já už nebudu na všechno sám. Skutečně 
měli pravdu, když mi říkali, že vy mi určitě pomůžete. Jako poděko-
vání za vaši ochotu mi pomoci přijměte prosím ode mě dar. Jsou to 
královské korunky, které vám budou připomínat moji návštěvu. Jistě 
i vy ve svém třídním království máte nějaké své povinnosti a úkoly, 
které máte plnit. Ať se vám to daří, mějte se tu  dobře a ještě jednou 
vám mnohokrát děkuji.

Vystupte z role krále, sundejte si korunku.

Audience 
u krále

20 min

5

Naše třídní království1. – 2. ročníkPracovní list – Šablona korunka
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Metodická poznámka 
Téma rozdělení třídních rolí je podrobně zpracováno v návazné hodinové lekci Naše třídní 
království, třídní role. Pokud budete touto lekcí pokračovat, žáci si nyní korunky převezmou 
a uschovají do další lekce, kde s nimi bude navazovat další aktivita.

5.2 Vzkaz od krále (5 min)
Práce s videem

Nyní vám ještě přišel od krále vzkaz. Posílá vám video, ve kterém uvidíte, jak vyřídil svým podda-
ným to, co jste mu poradili. Uvidíme, jak to dopadlo!

Na závěr pusťte dětem další část videa.

• Tak co, myslíte si, že se králi podařilo udělat 
to, co jste mu poradili? 

• Jak na to reagovali jeho poddaní? 

6.1 Naše třídní království (7 min)
Modelová situace

Král na konci říkal, že pokud se budeme všichni starat o to, co máme, bude se nám tu žít společ-
ně lépe. Rozhlédněte se kolem sebe. Tyto čtyři stěny nyní tvoří hranice našeho třídního království. 
Co bychom mohli udělat pro to, aby nám tu společně bylo lépe? Zkusíme nyní využít poslední 
chvilky hodiny na úklid našeho království. Každý začneme ve své lavici, až ji budeme mít uklize-
nou, můžeme zbytek času využít na úklid třídy. Zkuste si sami všímat toho, co je potřeba.

Nechte žáky, aby uklidili své lavice a třídu. Pokud je to potřeba, pomozte jim se domluvit na 
spolupráci.

Varianta 
Je možné pokračovat myšlenkou, že každé království začíná u každého z nás, a navázat 
aktivitou úklidu vlastní aktovky. 

Lze také třídu vyfotit před a po úklidu. Fotografie mohou napomoci dětem v pozorování 
rozdílů uklizené a neuklizené třídy.

Metodická poznámka 
Návazná hodinová lekce Naše třídní království, třídní role se zaměřuje na výběr dalších 
variant, jak může každý z žáků přispět k dobré správě třídního království.

6.2 Sen o našem třídním království (3 min)
Rozhovor

Dnes jste pomohli králi vyřešit problém jeho království.

• Co bychom si přáli my pro naše třídní království?

• Kdo má nějaké přání?

Reflexe 
a závěr

10 min

6
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Nechte děti, které chtějí něco popřát celé třídě, vyskočit a vyslovit své přání.

Nakonec můžete všichni společně zvolat: „Ať žije naše třída!”

Varianta 
Pokud vám zbyl čas, můžete se žáky ještě vyhodnotit průběh programu. Můžete použít 
například tyto otázky:

  •  Co se vám na dnešním programu nejvíce líbilo? 

  •  Která část programu vás nejvíce bavila?

  •  Bylo pro vás něco těžkého?
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Další zdroje

Použité zdroje a případné další rozšiřující zdroje a odkazy

Zdroje prezentace

Zdroje grafiky

• Slide 3 - Zvířata - 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)

• Slide 3 - Spižírna - 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)

• Slide 3 - Zápach - 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)

• Slide 4 - Masky - 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)

• Slide 4 - Tužka - 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)

• Slide 4 - Úsměv - 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)

Zdroje videa

• Jak udělat svět lepší - 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)

• 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/1elqyIAnUy5N7V343dp2mZ0XDfyX4ms1ekqEInfOaf7U/
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-v2-
Třídní-království.pdf

https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
https://youtu.be/Uij52et0l5Q
https://youtu.be/Uij52et0l5Q
https://youtu.be/Uij52et0l5Q
https://docs.google.com/presentation/d/1elqyIAnUy5N7V343dp2mZ0XDfyX4ms1ekqEInfOaf7U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1elqyIAnUy5N7V343dp2mZ0XDfyX4ms1ekqEInfOaf7U/edit?usp=sharing
https://prezi.com/view/RsBkU185q5yujgnT1sOu/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Politika-1-2-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Politika-3-5-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Politika-12-pracovni-sesit-pro-zaky-v2-Třídní-království.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Politika-12-pracovni-sesit-pro-zaky-v2-Třídní-království.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Politika-35-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf
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