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Král 
 

Vypracoval:_______________________ 

 

Jak vypadá?  

Obyčejně bývá starý a vousatý, ale jsou i králové docela mladí. Každý král nosí korunu, hermelín, 

jablko a žezlo. Koruna je vlastně nejparádnější čepice na světě. Bývá totiž ze zlata, má ozdoby z 

drahokamů a je pěkně těžká. Hermelín je bílý kožíšek z hranostajů, který král nosí lehce přehozený 

přes ramena. Protože hranostajové mívají černý ocásek, jsou na hermelínu tu a tam černé tečky. 

Jablko je celé ze zlata a král ho drží v jedné ruce. Ve druhé ruce drží žezlo, které je bohatě zdobené a 

také zlaté.  

Na čem král sedí?  

Královská židle se jmenuje trůn. Čím bohatší král je, tím nádhernější má trůn.  

Kde král bydlí?  

Královskému obydlí říkáme hrad. Stojí na kopci a je obklopen hradbami, což jsou mohutné zdi, které 

mají chránit hrad před nepřáteli. Hrad má mnoho oken, schodů, sálů, komor a komnat. V některé 

komnatě se spí, v jiné hoduje, v jiné jsou poklady, v další zase obrazy. Hrad má také kuchyně, spižírny, 

stáje pro koně, sýpky na obilí a komůrky pro služebnictvo. Pod hradem bývají hluboká sklepení a 

hladomorna. Každý hrad má nádvoří, kde se pořádají královské slavnosti.  

Co král dělá? 

Král vládne a panuje. Občas se také musí podívat mezi svůj lid. Často to dělá v přestrojení a tajně, aby 

si poslechl, co si o něm lidé povídají. Král se svojí družinou také jezdí na lov. Někdy také na lovu 

zabloudí.  

Jaký král je oblíbený?  

Moudrý, rozvážný, dobrosrdečný a starostlivý. Hodný král pečuje o své poddané, a to se v takovém 

království žije opravdu královsky.  

 

 

1. Vyber z možností jakým slohovým útvarem je tento text. 

 

 
a) dopis 
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b) popis 
 

 
c) vyprávění 
 

 
d) pohádka 
 

 

 

2. Doplň ke každému odstavci alespoň dvě další charakteristiky. 

Jak vypadá?  

___________________________________________________________________________ 

Na čem král sedí? 

___________________________________________________________________________ 

Kde král bydlí? 

___________________________________________________________________________ 

Co král dělá? 

___________________________________________________________________________ 

Jaký král je oblíbený? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Napiš název jedné knižní a jedné filmové nebo televizní pohádky kde je král podle tebe 

spravedlivý, moudrý a hodný.  

Knižní:_____________________________________________________________________ 

Filmová:____________________________________________________________________ 
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4. Zkus nakreslit krále takového, jak je popsán v textu.  

 

 

5. Vyber jednu osobu k tvé rodiny a pokus se ji popsat stejným způsobem jako byl popsán král.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


