ELSA
„Zima je můj život!“

Blonďatá princezna je už od dětství předurčena stát se královnou.
Je spravedlivá a ke všem lidem stejně milá, proto si jí obyvatelé království Arendelle
váží. Vybrané chování a nenucená důstojnost z Elsy dělají panovnici, jakou nemá
žádné království široko daleko.
Ovšem krásná dívka v sobě skrývá nebezpečné tajemství, které nesmí být nikdy
odhaleno. Elsa má schopnost ovládat přírodní živly – je královnou ledu a sněhu!
Aby ochránila své nejbližší, zejména svou mladší sestru Annu, stáhne se Elsa už jako
malá do ústranní. Během jedné z dětských her totiž zjistí, že její mocná síla může
jejím nejbližším ošklivě ublížit. Dozví se, že tato kouzla úzce souvisí s tím, co cítí.
Od té doby se tedy snaží všechny silné pocity a prožitky potlačovat.
Kvůli tomu se může svému okolí zdát chladná, lhostejná a příliš
uzavřená do sebe. Rozhodla se Elsa správně? Naučí se svou
kouzelnou moc ovládat, když ze svého srdce vytlačí i ten
nejmenší kousíček lásky?
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ANNA
„Najdu ji a dám všechno do pořádku!“

Anna je veselá, přátelská a ke všem otevřená dívka, která se ničeho nebojí.
Na svět nahlíží skrz růžové brýle, proto je pro ni všechno krásné
a jednoduché. Má plnou hlavu snů a tajných přání. A že je trochu zbrklá?
To přece vůbec nevadí!
Princezna Anna ovšem není bez chyb. Je tvrdohlavá jako mezek a místo
rozumu spoléhá na to, co jí radí srdce. Jenže proč by měla přemýšlet nad
následky, když svět je plný zajímavých věcí, které je potřeba prozkoumat?!
Občas se jí ovšem její chyby velmi hodí. Jen díky tvrdohlavosti
a neústupnosti se jí podaří proniknout do sestřina ledového hradu. A vůbec
nevadí, že před ní Elsa několikrát zabouchne dveře. Anna stále věří, že
pod ledovou slupkou objeví sestru, kterou už od dětství miluje. Jen díky
její bezmezné víře ledová krusta, kterou se Elsa obklopila, nakonec pukne
a Anna může svou sestru opět sevřít v náručí.
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KRISTOFF
„Vždyť jsi mě málem zabila, ty motovidlo!“

Kristoff je mlčenlivý samotář, který žije v srdci
ledových hor. Silný a trochu podivínský mladý
muž se straní lidí. Dny tráví ve společnosti
svého soba Svena, velmi často s loutnou
v ruce. Kristoff pracuje jako ledař.
V málo přístupných oblastech
ledových hor odsekává velké
kusy ledu, které potom na saních
převáží zpátky do arendellských
nížin. Je přesvědčen, že lidé
si vzájemně pouze ubližují
a podvádějí jeden druhého,
proto raději žije sám.

Jenže hluboko
v srdci touží
Kristoff po lásce.
Pod drsnou
slupkou se skrývá
citlivý mladý muž.
Najde se dívka,
která dokáže pod
onu tvrdou slupku
proniknout?
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OLAF
„Pro některé lidi bych se rozpustil!“
Tento báječný sněhulák dostal od Elsy
jméno Olaf. Byla to totiž ona, kdo
ho oživil. Olaf je zvědavý, činorodý
a trochu naivní. Nikdy neváhá přiložit
pomocnou ruku. Jeho největším snem
je zažít léto. Touží odpočívat na pláži,
opalovat se a pobíhat po louce plné
rozkvetlých pampelišek... Všichni
kromě něj tuší, že sněhulákovi se
jeho velký sen nikdy nesplní. Žádný
sněhulák se totiž léta nikdy nedožije...
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POČÍTEJ

ČÍSLA A POZNÁVEJ TVARY

Sečti čísla ve všech čtyřech trojúhelnících a výsledek zapiš do prázdného
trojúhelníku na vrcholu. Potom tato čísla přepiš do prázdných čtverců
dole a všechna je sečti. Konečný výsledek zapiš do prázdného kroužku.
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ZIMNÍ
KOUZLA
Nasaď si čepici a teplé
rukavice – dobrodružná
cesta do ledového
království právě začíná!

Daleko na severu, ukryto vysokými
horami a obklopeno hlubokými fjordy,
leží království Arendelle. Vládnou
mu král s královnou, kteří mají dvě
dcery – princezny Elsu a Annu.
Starší z princezen, Elsa, dokáže
ovládat ledové živly. Jediným
pohybem ruky vytvoří led nebo
sníh a vše kolem ní okamžitě
zamrzne.
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Jako děti trávily Anna s Elsou celé
dny veselými hrami. Anna se s nadšením
vrhá do hromad sněhu, které její sestra
vytváří, a radostně se chichotá, když
Elsa mávnutím ruky přetvoří velký
taneční sál na ledové klužiště.
Ovšem nejraději ze všecho staví
Anna s Elsou sněhuláky.
Jednoho dne, když si spolu sestry
opět hrály, se stalo neštěstí. Elsino
ledové kouzlo omylem zasáhlo nic
netušící Annu...
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Naštěstí žijí v arendellském království moudří
trollové, kteří si s účinky Elsina ledového kouzla
dokáží poradit. Královští rodiče, kteří si
uvědomili, jakou moc v sobě jejich starší dcera
skrývá, nařídili s okamžitou platností uzavřít
brány hradu. Od toho dne musela Elsa nosit
rukavice, které měly její ledové kouzlo udržet
v bezpečí. Elsa se všemi opatřeními souhlasila.
Stále častěji vyhledávala samotu. Jedině tak si
byla jistá, že nikoho nezraní.

Vybarvi
si obrázek
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