
Městská knihovna SLAVOJ 

ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ve spolupráci s KDK SKIP 
     

vyhlašuje soutěž 

 

Kde končí svět? 
 

 

V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození „Otce vlasti“,   

krále českého a císaře Svaté říše římské, Karla IV. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
VŠECHNY PRÁCE BUDOU MÍT JEDNOTNOU HLAVIČKU:    
Jméno, bydliště, třída, rok, kategorie, narození a e-mail. 
 

 
 

Uzávěrka soutěže: oblast literární do 31. prosince 2015 

             oblast výtvarná do 31. března 2016  
 

 

 



 
Oblast literární: 
 
6 – 9 let 

- král, ať už dobrý či špatný, je postava, 
s kterou se setkáváme už od útlého věku 
nejen v pohádkách a bajkách, ale třeba i v 
pověstech. I říše zvířat či sportovci mají 
svého krále a královská koruna se nenosí 
jenom na hlavě … 
Kdo je pro vás král? otec – hlava rodiny, 
vůdce party anebo školní třídy? 
Vymyslete příběh na téma: Není král 
jako král  

10 – 12 let 
- Karel IV.  byl velmi vzdělaný panovník mluvící plynule 5-ti jazyky a 

zároveň i dobrý vojevůdce 
- Zkuste se zamyslet nad tím, jaké asi měl dětství? Měl čas na své záliby a 

kamarády jako vy dnes? Chodil do jedné školy s ostatními dětmi? 
téma práce: Dětství Karla IV. očima současných školáků 

13 – 16 let 
- podle výsledků ankety České televize z roku 2005 je Karel IV. Největší 

Čech… 
Jakými činy a zásluhami se zapsal do podvědomí nás všech? 
téma práce: Karel IV.  – největší Čech – Proč? Čeho by jste chtěli 
dosáhnout v životě vy? 

 
Oblast výtvarná:  
 

- jméno Karla IV.  máme  spojeno se založením Nového Města pražského a 
Univerzity Karlovy, postavením Karlova mostu a hradu Karlštejn, 
výstavbou katedrály sv. Víta anebo ražbou zlatých dukátů či královskými 
klenoty – koruna, jablko, žezlo, meč  
Nakreslete obrázek na téma: Karel IV. a …. 
 

1. kategorie  6 – 9 let 
2. kategorie 10 – 12 let 
3. kategorie 13 – 16 let 


