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Příprava na vyu čování oboru Člověk a jeho sv ět s cíli v oblastech 

OSV, VMEGS a čtenářství  

Název učební 
jednotky (téma) Tři králové  

Stručná 
anotace u čební 
jednotky 

Děti se seznámí s historií tříkrálového koledování a promyslí, zda 
jsou i dnes důvody k pomoci prostřednictvím koledy.   

Nutné 
předpoklady   
 
(Již osvojené 
znalosti a 
dovednosti žáků, 
které umožní, aby 
jednotka efektivně 
směřovala ke svým 
cílům).  

— 

Časový rozsah 
učební 
jednotky 

45 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
3. ročník 

Zařazená 
průřezová 
témata (v četně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

Ano   Ano   Ano 
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Vyučovací 
obor(y)  

 

Člověk a jeho sv ět 

Očekávané výstupy oboru (RVP): 

• Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině 
a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost. 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné a 
vzdělávací strategie 
školy) 

 

 

• Žák jedná lokálně, ale myslí globálně. 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, 
které chci 
v dané u čební 
jednotce 
naplnit  

OSV 

• Žák s empatií vyhodnocuje situaci druhých lidí a jejich potřeby; 
zvažuje, jaká pomoc je v jeho vlastních silách. 

• Žák se na základě získaných informací a diskuse rozhodne pro 
přispění/nepřispění pomoci prostřednictvím tříkrálové sbírky. 

  

 VMEGS 

• Žák reaguje na situaci jiných lidí ve světě vlastní aktivitou. 

• Žák porovná tříkrálovou tradici a důvody k ní se situací ve 
světě dnes.  

  

Čtenářství 

• Žák používá strategie, které mu pomáhají rozumět textu na 
doslovné úrovni – porozumět slovům a myšlenkám.  
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Cíle učební 
jednotky  

Čtenářství 

• Žák využívá svou četbu v dalším životě, k jednání. 

• Žák čte náročný text a s dopomocí si vyjasňuje neznámá slova 
a slovní spojení. 

• Žák v textu nalézá podklady pro svá tvrzení a postoje. 

• Žák o přečteném diskutuje ve skupině za účelem hlubšího 
proniknutí do smyslu textu. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel i žáci 
poznají, že bylo 
dosaženo cílů a jak 
to učitel i žáci 
budou hodnotit) 

Zpětná vazba učitele k výstupům práce žáků: 

• Pozorování práce ve skupině 

• Naslouchání při diskusích 

 

Sebehodnocení  

• Žák popisuje, co si z lekce odnáší, co se mu dařilo a co bylo 
pro něj náročné. 

Popis u čební 
jednotky  

1. Úvodní otázky 

Učitel zadá žákům otázku: 

� Co je pro vás v životě důležité? 

Ve chvíli, kdy se v odpovědích objeví např. přátelství, kamarádství, 
dobré skutky, učitel se ptá: 

� Jak se tato hodnota projevuje v chování? 

� Kdo vám kdy s čím pomohl a s čím komu pomáháte vy? 

� Kdo podle vás potřebuje pomoci? 

 

2. Evokace (5 min) 

Děti sedí v kruhu tak, aby viděly na promítané obrázky. Promítáme 
obrázky (Příloha A). Případně můžeme vytisknout a rozdat. 

Zadání pro děti: „Co tě napadá při pohledu na obrázky?“ 
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Děti si ve dvojicích povídají o tom, co je napadá. Nápady 
sepíšeme na tabuli a v diskusi nad nimi vyvodíme téma dnešní 
lekce. Diskutujeme s dětmi o koledě na Tři krále, o obdarovávání 
potřebném dříve i dnes. 

 

3. Uvědom ění si významu informací (20 min) 

Žáci samostatně čtou první část textu (Příloha B). Pokud máme 
třídu se slabšími čtenáři, je možné jim přečíst text nejprve nahlas. 

Po prvním čtení se s žáky k textu vrátíme.  

Nyní je třeba odhalit neznámá slova a zjistit jejich smysl. Děti čtou 
podruhé a podtrhávají slova, kterým nerozumí.  

V mé třídě je velmi různá úroveň čtenářských dovedností. Proto 
než pomalejší dočtou, dostanou rychlejší vybraná složitá slova 
a mají za úkol vyškrtat nesprávné výrazy (Příloha C).  

Následuje třetí čtení – společné. U neznámých slov se 
zastavujeme a děti si vzájemně vysvětlí význam slov. 

 

4. Reflexe  první části textu  

Po četbě děti diskutují o otázkách, které je k textu napadly. Pokud 
nezazní, učitel dodá následující dvě otázky:  

� Proč chodily dříve děti koledovat?  

� Myslíš, že ještě dnes potřebují některé děti jídlo a peníze od 
cizích lidí? 

 

5. Evokace  ke druhé části textu 

Promítneme nebo rozdáme obrázek (Příloha D). Necháme děti 
krátce o obrázku diskutovat a ptáme se také, o čem si myslí, že 
budeme dál číst. 

 

6. Uvědom ění si významu informací 

Žáci čtou samostatně druhou část textu (Příloha B). Následuje 
skupinová práce. Ve své třídě jsem žáky rozdělila do 6 skupin, 
každou otázku řeší 2 skupiny – mohou pak porovnat svoje řešení. 
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Otázky:   

� Co všechno může některým dětem chybět?   

� Jak bychom mohli ohroženým lidem pomoci? 

� Kteří lidé podle vás v naší republice potřebují pomoc 
a proč? 

Odpovědi na otázky žáci mezi sebou sdílejí. Následuje četba třetí 
části textu (Příloha B).  

 

7. Reflexe  (15 min) 

Vyzveme žáky k diskusi o otázce: „Jak se díváte na možnost 
zapojení naší třídy do Tříkrálové sbírky?“ 

Očekáváme, že se žáci shodnou na tom, že zapojit se by bylo 
správné a že o to budou stát. 

Diskuse může pokračovat tím, jak to prakticky udělat. 

Seznam p říloh  

  

Příloha A – Obrázky 

Příloha B – Text o Tříkrálové koledě 

Příloha C – Rozvoj slovní zásoby 

Příloha D – Obrázek 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

 

Mgr. Alena Horská 

ZŠ a MŠ Dobronín 

Polenská 162/4, 588 12 Dobronín 
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Závěrečná sebereflexe u čitele 

(následuje po odu čení učební jednotky)   

Co se mi osv ědčilo 
během vyu čování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

Dětem se líbila práce s obrázky. Také jsem měla radost, 
že se děti prokousaly náročným textem. Osvědčil se 
způsob, jakým jsme se dobírali porozumění náročným 
slovům v textu. 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyu čování 
setkal/a. 

— 

Co bych p říště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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Texty o T říkrálové koled ě 

       

První část textu  

Tříkrálová koleda má dlouhou tradici. Vznikla na základě starého lidového zvyku, 
který má svůj původ ve středověku. Tenkrát se ve městech a na vsích hrály hry 
o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli 
poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě. Tři mudrci (králové) předali Ježíškovi své 
dary – kadidlo, myrhu a zlato.   

Původně chodili koledovat kantoři se svými žáky, později kněz s ministranty. Přišli 
do domu, modlili se a zpívali. Za koledu dostávali jídlo a někdy i peníze. Teprve 
později začaly na venkově chodit na koledu děti. Koledovalo se 6. ledna, děti byly 
oblečené za Tři krále, chodily po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem. Zpívaly 
lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B 
s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na 
přilepšenou.  
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

První část textu  

Tříkrálová koleda má dlouhou tradici. Vznikla na základě starého lidového zvyku, 
který má svůj původ ve středověku. Tenkrát se ve městech a na vsích hrály hry 
o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli 
poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě. Tři mudrci (králové) předali Ježíškovi své 
dary – kadidlo, myrhu a zlato.   

Původně chodili koledovat kantoři se svými žáky, později kněz s ministranty. Přišli 
do domu, modlili se a zpívali. Za koledu dostávali jídlo a někdy i peníze. Teprve 
později začaly na venkově chodit na koledu děti. Koledovalo se 6. ledna, děti byly 
oblečené za Tři krále, chodily po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem. Zpívaly 
lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B 
s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na 
přilepšenou.  
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Druhá část textu  

Dnes už nejsme tak chudí, abychom museli koledováním získávat jídlo a peníze. 
Rodiče nám dávají vše, co potřebujeme. Ve škole máme své učitele, kteří se o nás 
starají. Máme všeho dostatek. Ale i v dnešní době jsou děti, které toto štěstí nemají. 
Často jim chybí dostatek jídla, čistá voda, a když je něco bolí, nemohou jít k lékaři. 
Místo do školy, musí tyto děti chodit každý den do práce. V některých zemích zuří 
válka, která přináší dětem mnoho nebezpečí. Jsou také děti, o které se nikdo 
nestará, protože jejich rodiče třeba umřeli. Je tedy mnoho dětí, které nejsou tak 
šťastné jako my. Naštěstí jsou lidé, kterým není osud takových dětí lhostejný 
a přemýšlí, jak jim pomoci. Organizacím, které se zabývají takovou pomocí, se říká 
charitativní organizace.  

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dnes už nejsme tak chudí, abychom museli koledováním získávat jídlo a peníze. 
Rodiče nám dávají vše, co potřebujeme. Ve škole máme své učitele, kteří se o nás 
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a přemýšlí, jak jim pomoci. Organizacím, které se zabývají takovou pomocí, se říká 
charitativní organizace. 
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Třetí část textu  

Dnes tříkrálová koleda opět ožívá. Už více než 10 let organizuje charitativní 
organizace Charita tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle. Svými 
penězi mohou lidé přispět na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Na 
začátku ledna, kdy slavíme svátek Tří králů, chodí od domu k domu skupinky 
koledníčků a vybírají do pokladniček peníze. Všechny peníze jsou pak spočítány 
a odeslány Charitě. Pracovníci Charity je rozdělují tam, kde jsou nejvíce potřeba. Tak 
může každý z nás pomoci lidem, kteří nemají tolik štěstí jako my.   

 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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může každý z nás pomoci lidem, kteří nemají tolik štěstí jako my.   

 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Třetí část textu  

Dnes tříkrálová koleda opět ožívá. Už více než 10 let organizuje charitativní 
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a odeslány Charitě. Pracovníci Charity je rozdělují tam, kde jsou nejvíce potřeba. Tak 
může každý z nás pomoci lidem, kteří nemají tolik štěstí jako my. 
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Cvičení na slovní zásobu k textu  
 

Co znamenají slova v levém sloupci?  

 

Vyškrtej všechny výrazy, které se nehodí  k vysvětlení slova v levém sloupci. 

 

tradice vypravování – dlouhotrvající zvyk – pohádka – vesnice 

středověk doba, kdy žili dinosauři – doba, kdy u nás vládli králové – 

doba pravěkých lidí – doba našich dědečků a babiček 

mudrc podvodník – moudrý, vzdělaný člověk – doktor – 

panovník 

kantor zpěvák – řidič – učitel – uklízeč 

krejcar boty – peníz – sladkost – nadávka 
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Obrázek 


