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Očekávaný výstup: 

Žák si osvojuje tiché i hlasité čtení, orientuje se v textu, vyhledává 

správné informace, rozumí přečtenému, zjišťuje základní informace o 

autorce, všímá si, jak autorka vtipně a s humorem řeší problém 

s drzými a protivnými dětmi 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

Typická věková skupina:  9 – 10 let, 5. třída 

Předmět: Český jazyk 

 

 

 

 



Betty MacDonaldová: Léčení hubatidy 

 

1) Popiš hlavní hrdinku příběhu: 

 

 

 

2) Hubatida je závažná nemoc. Najdi v příběhu věty, které popisují, jak se hubatida 

projevuje 

 

 

 

 

3) Penelopa je: 

a) veliký, modrozelený papoušek 

b) veliký, zelený papoušek 

c) malý, modrozelený papoušek 

 

4) Jak se jmenovala paní, která pomocí svého papoušek léčí nemocné děti? 

 

5) V příběhu vystupují tyto postavy: 

a) maminka, Majka, paní Láryfáry, papoušek Penelopa 

b) paní Tůmová, pan Tůma, Majka a papoušek Penelopa 

c) paní Tůmová, tatínek, Majka, paní Láryfáry a papoušek Penelopa 

 

6) Všimněte si, jaká slova a výrazy papoušek používal. Kdo ho to naučil? 

 

7) Autorka užívá k napodobení papouškovy řeči zvukomalebných slov. Která hláska se 

v nich objevuje zvlášť výrazně? 



 

8) Byla Majka vyléčena? 

 

 

9) Pokus se najít názvy pro jiné „nemoci“ současných dětí a navrhni způsob jejich 

léčby: 

 

 

Majka byla drzá, nevychovaná, ale i ……………………………………………………………….. 

Další synonymum se dozvíš, když vyluštíš tajenku. 

 

1. Kdo Majku vyléčil? 

2. Synonymum ke slovu časně 

3. Jak se říká slovům opačného významu? 

4. Jeden z rodičů 

5. Zjisti, z jakého kontinentu pochází autorka ukázky 

6. Která rodina měla Penelopu půjčenou před Tůmovými? 

7. Napiš příjmení Majčiny učitelky 

8. Druhá část jména majitelky papouška 

 

 

 

 

 

 

1.              

     2.         

   3.           

     4.         

  5.            

6.              

   7.           

     8.         



 

 

 

 

 

 

 

 

Tento výstup vznikl v rámci projektu 

 

 

KNIHOVNA 

CZ.1.07/1.4.00/21.1682 

Financováno z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

EU – Peníze do škol 

 

 

 

 

 


