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Sofia Sa
predﬆavuje
Princeznou som sa stala iba nedávno.
Prečítaj si môj príbeh!

Inšpiruj sa
obrázkom vľavo
a vyfarbi Soﬁine
šaty.

8

Môj portrét
Bola raz jedna… obyčajná dievčina, ktorá žila spokojne so svojou
mamičkou, majiteľkou malého obchodu s obuvou. Lenže mamička sa zaľúbila
do kráľa Rolanda, kráľ do nej, a zanedlho bola svadba. A zo mňa sa zrazu
stala princezná!

Bývam:
V kráľovskom zámku
v Čarokrásne. Moja izba
je OBROVSKÁ!

NoSím:
Fialové šaty pre princezné
a korunku. (Pravdupovediac,
mám ich až šesť!)

Mám rada:
Dobrodružstvo, zoznamovanie
sa s novými kamarátmi a baví ma
byť princeznou – aj keď sa mám
ešte čo učiť.

NajlepŠ í
priatelia:
Jade a Ruby, ktoré som poznala
už dávno predtým, než som sa
stala princeznou. Králik Clover je
mojím ďalším, novým a najlepším
priateľom.

Škola:
Kráľovská akadémia! Chodia sem
samí princovia a princezné.

Obľúbené Slovo:
Prečo? Stále sa na niečo pýtam!

Ľúbim:
Najviac zo všetkého mamičku.
Zoznamujem sa a postupne
si obľubujem aj svoju novú
kráľovskú rodinu.

Moje tajomﬆ vo:
Kúzelný náhrdelník, vďaka
ktorému mám zvláštnu moc.

S láSkou Sofi a

9

Zoznám Sa
S

kráľovSkou
rodinou

Moja rodina sa zrazu rozrástla!
Zoznámim vás s ňou.

Miranda, kráľovná
ČarokráSna
Moja mamička mala kedysi malý
obchod s obuvou. S kráľom sa
zoznámila, keď si dal šiť nové
topánky.

Kráľ Roland ||.
Kráľ Roland je múdry
a láskavý panovník. Bol
šťastný, keď som ho
prijala za svojho nového
otecka.

10

Princezná Amber
Spočiatku sme si veľmi
nerozumeli a Amber mi robila
prieky. Ale teraz sa už spolu
iba smejeme. Radí mi, ako byť
správnou princeznou, a dokonca
usporiadala kráľovský pyžamový
večierok. To bolo niečo!

Princ JameS
James a Amber sú dvojičky.
Princ je veľmi dobrý a vždy mi
rád pomôže. Je s ním kopec
zábavy!

Tri dobré víly
Flóra, Fauna a Primavera
sú riaditeľky Kráľovskej
akadémie. Nepatria celkom
do kráľovskej rodiny, zato
sú naozaj VEĽMI dôležité
osoby v mojom novom
živote. Školu zbožňujem!

Odpoveď: Sofia má
najradšej svoju mamičku.

Prejdi prstom
po bodkovanej
čiare a dozvieš sa,
koho má Soﬁa
najradšej.

11

Vitaj
v zámku!

1

Sofia je zo svojho nového domova
– zámku v Čarokrásne – nadšená.
Stále niečo objavuje!

Doplň jednotlivé
dieliky tak, aby bol
obrázok zámku
v Čarokrásne
kompletný!

a

b
d

c
e

f
2
Ktorý dielik
je tu navyše?

Odpoveď: a - 2, b - 5, c - 3,
d - 4, e - 1; navyše je dielik f
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1
2

3
4

5
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Prvý raz na
kráľovSkom
dvore
1. čaSť
1

Dnes je krásny deň! Spolu
s mamičkou sme sa rozlúčili s naším
mestom a sťahujeme sa do krásneho
zámku. Po svadbe s kráľom Rolandom II.
sa z nej stala kráľovná Čarokrásna.

2 A zo mňa je
princezná... Princezná
Sofia prvá!

14

AHOJ!
SOM
SOFIA!

3 Problém je v tom, že
o princeznách takmer nič
neviem a nie som si istá, či
niekedy budem taká dokonalá,
ako je moja kráľovská sestra,
princezná Amber.

4 Netuším, ako správne prebieha kráľovské
privítanie. Neviem, kedy sa mám pokloniť. „Buď
jednoducho sama sebou a všetko bude v poriadku,“
upokojuje ma mamička. Ale ako môžem
byť sama sebou a zároveň princeznou?
15

Problémy
S korunkou
Všetky korunky vyzerajú na prvý pohľad
rovnako, ale jedna z nich je iná. A patrí
Sofii! Pomôžeš ju princeznej nájsť?

1

a

b

c

d

2
18

Je Soﬁin
amulet žltý?

Áno
18

Nie

Odpoveď: 1 - c, nie

Princezná
je láSkavá
k zvieratkám.
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