
Aplikace etické výchovy: třídnická hodina  

Název aktivity: Tři  království 

Určeno pro: 26 dětí, 7.roč  ZŠ, třídní kolektiv, nejsou trénovaní na práci ve skupinách 

Čas: 5 minut senzibilizace, 25 minut nácvik, 25 minut reflexe a transfer 

Místo: učebna, lavice uspořádány do 6 stanovišť  

Pomůcky: texty s popisem 3 království 

Téma: Mezilidské vztahy 

Cíl hodiny: Spolupráce v menší skupině, důstojnost lidské osoby v daném kolektivu 

Zcitlivění: Královská koruna. Co to je? Kdo takovou korunu nosí (nosil)? Chtěli byste se do 

nějakého království podívat? Nakouknout „ pod pokličku“? Dnes se stanete pozorovateli 

jednoho ze 3 království. Přečtete si, jak tato království funguje. Jaký je panovník, jaká vydává 

nařízení, jaké požadavky má na své poddané. 

Zamyslíte se nad těmito otázkami: 

Jak se cítili poddaní v této zemi?  

Jaké měli mezi sebou vztahy?  

Jak se chovali?  

Nácvik: Děti vytvořily skupiny (po 4 žácích, v 1 skupině bylo 6 žáků); skupiny byly smíšené  

Dvě skupiny dostaly shodný text. 

Po přečtení textu žáci diskutovali o zadaných otázkách  a své odpovědi si zapisovali. 

Reflexe: Skupiny se shodným textem (popisem království) svůj text přečetly, pak odpovídaly 

na zadané otázky. 

Žáci z ostatních skupin doplňovali jejich odpovědi a zdůvodňovali své názory. 

Žáci po ukončení řízené diskuze odpovídali na otázky: 

1) V jakém království bys chtěl(a) žít a proč? 

2) V jakém království bys nechtěl(a) žít a proč? 

3) Co se ti líbilo (nelíbilo) na chování panovníků? 

Žáci měli sledovat, s kým mají podobné názory. 

 



Transfer:  1) Umět vyjádřit a podpořit svůj názor, přemýšlet o názoru druhých. 

Hodnocení:  Žáci se učili vyjadřovat a obhajovat své názory, přemýšlet o názorech ostatních 

spolužáků. Přemýšleli o hodnotách, které jsou pro ně důležité a porovnávali je s tím, co je 

důležité pro jiné.  

Zdroj: Aktivita z kurzu EtV  Praha-říjen až prosinec 2013 

                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tři království – příloha 

Království I.  

V dalekém království žil vladař, který se pyšnil tím, jak má dobře vycvičené a spořádané 

poddané. Jeho zákony platily nade vše a neakceptoval žádnou výjimku. Nechtěl být 

obviňován ze zneužití pravomocí. Pokud tedy poddaní překročili jakýkoli zákon, byli za to 

přísně potrestáni. Kdo si plnil své povinnosti nadstandardně, pak se mohl těšit na nějakou 

odměnu či vyznamenání udělené přímo králem. Jména těch úspěšných i jména provinilců 

nechal viset ve vitrínách a na nárožích – na „zlaté“ listině úspěšné, na „černé“ provinilce.  

Jak se cítili poddaní v této zemi? Jaké měli mezi sebou vztahy? Jak se chovali?  

Království II.  

V daleké zemi vládl král, který byl známý svou velkou tolerancí. Na začátku své vlády 

stanovil normy, nevyžadoval však jejich důsledné plnění, pokud měl pocit, že by bránili jeho 

poddaným v rozletu, tvořivosti, či nějak omezovali jejich osobnost. Občas jim je připomněl, 

zvláště ve chvílích, kdy se zdálo, že už se dějí věci za hranicí zákona. Sám je nařizoval a 

obměňoval podle toho, jak se zdálo, že vyžaduje situace. I když chtěl udělovat sankce, 

málokdy svá slova naplnil. Rád uvítal jakýkoli nápad, názor a podnět svých poddaných. Dělal 

vše proto, co si myslel, že je pro jeho poddané to nejlepší. Chránil je před důsledky jejich činů 

- nechtěl, aby zažili utrpení.  

Jak se cítili poddaní v této zemi? Jaké měli mezi sebou vztahy? Jak se chovali?  

Království III.  

V daleké zemi vládl král, jehož království vykazovalo specifické znaky.  

Král totiž chtěl, aby se každý poddaný podílel na správě země a dal k dispozici své 

schopnosti. Udělal si na každého čas, jak jen to bylo možné. Pozorně si vyslechl příběhy, s 

nimiž za ním lidé přicházeli, a snažil se je podpořit v hledání adekvátního řešení. Pokud to 

bylo zapotřebí, vzal na sebe zodpovědnost za konečné rozhodnutí s přihlédnutím k názorům 

jeho poddaných. Jeden den v týdnu byl vyhrazen odpočinku, a pokud to vyžadovala situace, 

místo trestu volil dopad přirozených důsledků činů, jichž se lidé dopustili. Nebál se sporů a 

vést zúčastněné strany k urovnání ve prospěch všech.  

Jak se cítili poddaní v této zemi? Jaké měli mezi sebou vztahy? Jak se chovali?  

 


