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ROČNÍ   

KRÁLOVSTVÍ 

Tak jak to v každé pohádce 

chodí, 

 i v  tomto ročním království… 



..žil kdysi dávno jeden král, 

 který se jmenoval  

 

                             ROK 



Byl to král velice moudrý a šikovný, 

a tak dříve, než se královně narodilo 

  

                        12 SYNŮ 

 

 

 

 

 

které mu předpověděly sudičky, měl už 

pro syny předem připravené pokojíčky a 

postýlky na spaní. 



 

   Nejdříve se královně narodili 3 synové 

 

 

 

      

    Protože to bylo dávno a v království    

ještě neznali kalendář, 

  vymyslel král pro syny prazvláštní jména: 

 PROSINEC     LEDEN       ÚNOR  



Chlapci se narodili, když byla velká zima, 

stále v jednom kuse padal z oblohy sníh, v 

království bylo chladno, a tak král topil v 

kamnech a díval se s královnou z okna, jak 

venku chumelí a chumelí… 

 

                                       

Zalíbila se mu proto barva 

sněhu a své 3 syny nastěhoval 

do modrého pokoje 



Když skončila zima, přišlo krásné 

období jara…  

Na loukách rozkvétaly květiny, v okolí 

se zazelenala travička, ptáčci zpívali 

v korunách stromů, sluníčko pěkně 

hřálo, v přírodě a ve staveních se 

začala rodit nová mláďátka… 

 

… a také královně se narodili další 3 

synové 



Král měl ohromnou radost ze zelené 

rozkvetlé louky, na které dováděla 

mladá kůzlata, a své narozené syny 

pojmenoval…  

BŘEZEN     DUBEN      KVĚTEN 

  … a uložil své syny do zeleného 

pokoje… 



Netrvalo dlouho a královně se narodili 

další 3 kluci jako buci… 

 

 

 

V království už nebylo chladno, venku bylo 

totiž léto, sluníčko pálilo a od rybníka se 

ozýval hlasitý smích koupajících se dětí z 

vesnice, na stromech se červenaly třešně. 

Král měl radost, že je všude krásně teplo 

a sluníčko nádherně hřeje… 



... a tak své další syny uložil do 

 červeného pokoje. 

 

Přemýšlel, jaká jména chlapcům dá 

a přišel na: 

ČERVEN     ČERVENEC     SRPEN 



A protože podle předpovědí sudiček 

čekal na narození  posledních 3 

synů, přemýšlel, jakou barvou 

vymaluje poslední pokojíček. 

Nastal podzim. Venku už foukal 

silný vítr, děti pouštěly draky, 

dozrávalo ovoce, ze stromů  

opadávalo  listí a mělo krásnou 

barvu: hnědou, červenou, žlutou, 

oranžovou… 



… a právě oranžová barva se 

 mu nejvíce zalíbila  

 
 
 

          Své narozené syny pojmenoval: 

 

   ZÁŘÍ           ŘÍJEN         LISTOPAD 



Král  ROK s královnou šťastně žili a  

vychovávali všech svých 12  SYNŮ. 

 

Pamatuješ si, do kterého pokojíčku král 

uložil své syny a jak je pojmenoval? 

 

Zkus to nejprve sám a potom odkryj 

políčko s nápovědou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Král uložil syny do pokoje: 

modrého 

zeleného 

červeného 

oranžového 

  PROSINEC LEDEN ÚNOR 

BŘEZEN DUBEN KVĚTEN 

ČERVEN ČERVENEC SRPEN 

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 



 

 

 

 

 

 

A jak synové rostli, 

natropili královským 

rodičům plno starostí… 

 

 

… ale to zase až v další 

pohádce… 
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