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Malý princ
je nejznámější literární dílo francouzského
spisovatele a pilota Antoina de Saint-Exupéryho. 
Patří mezi nejslavnější pohádkové příběhy na 
světě.

Kniha vypráví 
příběh pilota –
samotného 
Exupéryho, který 
ztroskotá na Sahaře a 
tam se setkává s 
Malým princem, jenž 
sem přišel z 
daleké planetky.



1. PŘEČTI SI POPIS 
HLAVNÍ POSTAVY:
Jak vypadá Malý princ? 
Malý princ má sytě zlaté rozcuchané vlasy, 
které připomínají obilí ve větru. Tvář má 
bledou, ale vždy milou s jemnými rysy v 
obličeji.  V očích mu svítí malé hvězdičky a 
jeho smích se podobá cinkotu rolniček.

Jak je oblečen?
Oděn je do modrofialového pláště. Ten zdobí 
dvě hvězdy na každém rameni. Nosí sněhově 
bílou košili a kalhoty. Na krku má uvázanou 
růži, v pase zlatou, širokou stuhu. Na nohou 
má vysoké černé boty. Na první pohled působí 
pohádkově.



Jaké má vlastnosti?
Vlastnosti  Malého prince jsou především kladné. Je velmi 
pracovitý, důsledný a starostlivý. Každý den pečuje o svoji 
planetku. Vymetá sopky, vytrhává malé rostlinky baubabů, protože 
má strach, aby neporostly jeho celou planetku a roztrhnou ji. Také 
se stará  o nespokojenou a nevděčnou růži. Růže jej stále o něco 
žádala, skoro nikdy nepoprosila, nepoděkovala a ani 
nebyla malému princi vděčná, ale malý princ díky lásce k ní plnil 
všechna její přání.

Co má nejraději?
Malý princ má velmi rád západy slunce a protože je jeho planetka 
malá, mohl pozorovat západ slunce, kolikrát se mu zachtělo. 
Západy slunce pozoroval, protože byl osamělý.



2. ODPOVĚZ NA 
OTÁZKY:
A.Jaké má Malý princ vlasy?
B.Jak vypadá jeho tvář?
C.Jaké má rysy v obličeji?
D.Co svítí Malému princi 

v očích?
E. Čemu se podobá  smích 

Malého prince?



3. DOPLŇ VĚTY PODLE 
PŘEČTENÉHO TEXTU:

a) Oděn je do _____________ pláště. 
b) Ten zdobí ______________ na každém 

rameni. 
c) Nosí ___________ košili a kalhoty. 
d) Na krku má uvázanou________, v pase 

______, širokou stuhu. 
e) Na nohou má vysoké ___________. 
f) Na první pohled působí _________.



4. NAPIŠ CO VŠE DĚLÁ 
MALÝ PRINC:



5. NAPIŠ CO MĚL MALÝ 
PRINC NEJRADĚJI A 
PROČ:



6. NAKRESLI MALÉHO 
PRINCE TAK, JAK SI JEJ 
PŘEDSTAVUJEŠ:



DĚKUJI ZA
POZORNOST

KONEC PREZENTACE
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