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Úloha 1: Pozorně si přečti příběh.

 „Halo, strejdo, jste tam?“ zavolala Evka do otevřených dveří.

 „Ano, ano, už jdu!“ ozval se hlas z tmavé hradní chodby.

 „Ahoj Evko, to jsi ty?“ zeptal se strýc Krupička, kastelán hradu.

 „Ano, strejdo, už jsem tu, jak jsme se dohodli,“ dodala.

 Strejda Krupička působil na hradě už několik let. Společně se svou ženou bydleli přímo na 

hradě v malém třípokojovém bytě. Děti neměli a jim dvěma to stačilo. Evka k nim často chodila, 

zejména když strýc potřeboval pomoct v hradní knihovně. Evka sama byla poloviční sirotek, žila 

pouze s tatínkem. Prarodiče už neměla, a tak jí je Krupičkovi nahrazovali.

 Dnes ale měla náročný den. Ve škole psali dvě písemky, doma jí tatínek napsal, co všechno 

musí koupit v obchodě, a ještě musela poskládat vyprané prádlo. Nijak jí to ale nevadilo, protože 

se těšila na strejdovy tajuplné příběhy. Vždy když spolu ukládali knihy v hradní knihovně, nějaký jí 

vyprávěl. A dnes ji čekal příběh o Alžbětě.

 Kdysi dávno žila na hradě se svou chůvou, otcem a služebnictvem hraběnka Alžběta.  Byla 

krásná, ale zároveň i zlá a krutá. Zlá byla na všechny, nejen na služebnictvo, ale dokonce i na zví-

řata v hradních stájích. Nikdy pro nikoho neměla milého slova. 

Alžběta často jezdila po okolních lesích na svém koni Bleskovi. V kraji ale neměl Alžbětu nikdo rád 

a každý jí přál jen to nejhorší, i když se to nemá. Ale lidé už její krutost nemohli dál snášet.

Jednou se z jízdy lesem vrátil Blesk sám. Na hradě nastal shon. Tatínek hrabě se vydal se služebnic-

tvem Alžbětu hledat. Hledali ji pět dní a nocí, ale bezvýsledně. Jakoby se po Alžbětě zem slehla. 

Hrabě sám ze žalu do roka zemřel. Po pěti letech od jeho smrti se u hradní brány najednou objevila 

žebračka. Chůva, jež zůstala na hradě, v ní poznala mladou hraběnku. Alžběta byla ale ve velmi 

zuboženém stavu, byla nemocná a nemluvila. Nikdo se nikdy nedozvěděl, co se s ní stalo a kde tolik 

let byla. Jen obyvatelé z nedaleké vesnice vyprávěli, že sloužila v samotném pekle, což byl trest 

za její krutost. 

 Evka poslouchala strýcovo vyprávění se zatajeným dechem. „Strejdo, najdeme tady v knihov-

ně něco o Alžbětě?“ zeptala se. „Knihu o hraběnce tady žádnou nemám, ale ukážu ti alespoň její 

obraz ve velkém sále,“ odpověděl strýc Krupička. Dlouhou chodbou přešli z knihovny do sálu a 

zastavili se před obrazem krásné ženy. Evka se nemohla od obrazu odtrhnout. Hledala na Alžbětě 

něco, co by alespoň naznačilo její krutost. Ale nic nenašla.

 „Že by ty oči?“ ptala se sama sebe. Strýc její otázku zaslechl a odpověděl: „Oči často poví 

všechno. Vidím, že jsi všímavá a dobrá pozorovatelka.“ Tu noc spala Evka u strýce a tety, neboť ta-

tínek musel zase zůstat v práci až do noci. Když uléhala do postele, stále měla před očima Alžbětin 

pohled. 

 „Tolik zlého v tak krásných očích!“
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4. Jak se jmenovala hlavní postava                                                                                                                                          
    příběhu?

a) hraběnka Johana
b) hraběnka Alžběta
c) hraběnka Anna
d) hraběnka Antonie

3. Co Evka ráda poslouchala od strýce                                                                                                                                           
    Krupičky?

a) záhadné příběhy
b) příběhy z historie hradu
c) strašidelné příběhy
d) tajuplné příběhy

6. Jak se jmenoval hraběnčin kůň?

a) Bělouš
b) Sivák
c) Blesk
d) Hrom

5. Jaká hraběnka byla?

a) bohatá a krásná
b) krásná, ale zlá
c) zlá a krutá
d) krutá a ošklivá

2. S čím potřeboval strýc Krupička                                                                                                                                         
    pomoct?

a) utřít prach na rámech obrazů
b) uložit knihy v hradní knihovně
c) zamést sníh na hradním nádvoří
d) pověsit obrazy do malého salonku

1. Kam chodila Evka často po škole?

a) na kroužek
b) do tělocvičny
c) na hrad
d) do obchodu

Úloha 2: Odpověz na otázky 

8. Co Evku zaujalo na obraze ve velkém                                                                                                                                           
    sále?

a) hraběnčiny ruce
b) hraběnčiny vlasy
c) hraběnčiny oči
d) hraběnčina postava

7. Jak dlouho hledali obyvatelé hradu                                                                                                                                            
    ztracenou hraběnku?

a) vůbec jí nehledali
b) 3 dni a noci
c) 4 dni a noci
d) 5 dní a nocí

Úloha 3: Nakresli obrázek k příběhu.


