
PŘÍBĚH SNĚHOVÉ 

KRÁLOVNY 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Chuť si přečíst příběh O Sněhové královně.  

 

POSTUP: 
Děti, pojďme si přečíst příběh O Sněhové královně. 

Pokuste se příběh převyprávět (nebo přeznakovat) 

svými slovy mamince nebo tatínkovi. Pokud nejsi ještě 

moc zdatný ve čtení, popros rodiče, aby ti příběh 

přečetli. 

 

CO PROCVIČUJETE: 
Rozvíjíme a procvičujeme si znakovou a slovní zásobu. 

Procvičujeme čtení s porozuměním.  

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Zaměříme se na porozumění celého příběhu.  

 

ZDROJ NÁPADU:  

Kniha: FRANCIA, Giada. Sněhová královna. Ilustroval Manuela ADREANI, přeložil Marcela 

KOŘÍNKOVÁ. Praha: Naše vojsko, 2015. ISBN 978-80-206-1600-5. 

ZDROJ OBRÁZKU: 

web: https://cz.pinterest.com/pin/5911043253130103/ 

web: https://cz.pinterest.com/pin/264586546827779590/ 

web: https://cz.pinterest.com/pin/96405248252617904/ 

web: https://cz.pinterest.com/pin/13862711343194610/  

ZDROJ TEXTU: 

Kniha: FRANCIA, Giada. Sněhová královna. Ilustroval Manuela ADREANI, přeložil Marcela 

KOŘÍNKOVÁ. Praha: Naše vojsko, 2015. ISBN 978-80-206-1600-5. 
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PŘÍLOHA: 
Děti, příběh Sněhové královny je velmi starý. V roce 1845 napsal příběh známý autor Hans 

Christian Andersen. Než začneme číst o chlapci jménem Kaj a dívce jménem Gerda, musíme 

znát příběh o jednom zrcadle. 

 

Jednou jeden čaroděj vytvořil kouzelné zrcadlo, které 

mělo moc pokřivit obraz toho, kdo se do něj podívá. 

V zrcadle nebylo vidět to dobré a krásné, ale jen to zlé a 

ošklivé. Když se čaroděj pokoušel toto zrcadlo přenést do 

nebe, čaroděj ho neudržel. Zrcadlo spadlo na zem a 

rozbilo se na kousky. Kousky zrcadla se rozlétly po celé 

zemi. Tyto kousky se dostaly do lidských očí a srdcí. A 

stalo se to, že lidé začali vidět pouze to špatné.  

Příběh: 

Chlapec jménem Kaj měl kamarádku jménem Gerda. 

Jednou Kajovi babička vyprávěla příběh o Sněhové 

královně. Kaj jednoho dne viděl Sněhovou královnu v okně. 

Když jí uviděl, dostal strach a utekl. Jednoho dne se do 

Kajových očí a srdce dostal kousek z rozbitého zrcadla. Kaj 

začal vidět jenom to špatné kolem se a  začal být zlý a 

krutý. Další zimu Kaj potkal Sněhovou královnu. Sněhová 

královna ho odvezla do svého paláce.  

 

Gerda se však vydala Kaje hledat. Cestou zažila spoustu 

dobrodružství. Jako první Gerda navštívila kouzelnou 

zahradu, kde potkala zlou čarodějnici. Ta chtěla, aby s ní 

Gerda zůstala a udělala Gerdě začarovaný čaj. Gerda si nakonec vzpomněla na Kaje a utekla 

z kouzelné zahrady.  

 

Potom Gerda potkala vránu, která Gerdě řekla, že je Kaj v paláci u princezny. V paláci Gerda 

potká princeznu a jejího prince. Princ je velmi podobný Kaji, ale není to on. Gerda princezně 

a princovi vypráví příběh o Kajovi a Sněhové královně. Gerda dostane kočár.  



Na cestě kočárem Gerdu přepadli loupežníci. Loupežníci 

odvedli Gerdu na svůj hrad. Na hradě se Gerda skamarádila 

s malou loupežnicí. Malá loupežnice osvobodila Gerdu a 

darovala jí soba, aby na něm cestovala za Kajem.  

Cestou Gerda ještě potkala šamanku, která jí prozradila, jak 

Kaje zachránit. Nakonec Gerda dorazila na hrad Sněhové 

královny.  

Gerda našla Kaje téměř zmrzlého na ledovém jezeře. Gerda 

běžela za Kajem a plakala. Slzy dopadaly na Kaje a rozehřáli mu 

mu srdce. I Kaj začal brečet. Pláč mu vyplavil střípky 

z kouzelného zrcadla pryč. Gerda spolu s Kajem se vrátili domů 

na jaře.  

 

 
 


