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LISTOVÁNÍ
aneb listujeme v knize Paní Láryfáry
MacDonaldová, Betty, Paní Láryfáry, Praha : Lika klub/Knižní klub, 1996

Kvízové otázky

A

1. Kdo ještě nezklamal paní Láryfáry? /str. 29/
2. Kam byl postaven papoušek z klecí, když přišel tatínek domů? /str. 30/
a/ na okno v kuchyni
b/ na stůl
c/ Majce do pokoje
3. Na jaký hudební nástroj hraje Majka? /str. 31/
4. Jak se Majka nakonec změní?
a/ je hodná
b/ je zlá
5. Co Majka vždycky dělala? /str.23/
a/ našpulila rty
b/ začala se usmívat

Kvízové otázky
1. Do kdy zůstala Majka ve svém pokoji? /str.25/
2. Jak se jmenuje syn paní Zámečníkové? /str. 25/
a/ Karel
b/ Čeněk
c/ nemá syna, ale dceru
3. Která osoba ví o dětech vše?
4.Jak popsala paní Láryfáry Majku? /str.26/

Vytvořila Mgr. Jana Sovadníková

B
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Kvízové otázky

C

1. Co si Majka vždy přála mít doma? /str. 27/
2. Co udělal papoušek na Majku? /str. 27/
a/ zapípal
b/ zakokrahal
c/ zamrkal
3. Co chtěla maminka hodit Penelopě přes klec? /str.28/
a/ ručník
b/ záclonu
c/ ubrus
4. S kým se maminka radila přes telefon? /str. 28/

Kvízové otázky

D

1. Jak se jmenuje povídka na str.23 ?
a/ léčení hubatidy
b/ Harry Potter
c/ Majčiny sliby
2. Měla Majka copánky?
3. Které postavy se objevují na str. 24 ?
4. Řekla Majka mamince někdy jinak než maminko? /str. 24/

Vytvořila Mgr. Jana Sovadníková
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Metodický pokyn:
Práce s knihou Paní Láryfáry se týkají šablony č. 9 – 13.
Podrobnější popis projektu je přiřazen k šabloně č. 9.

Práce na těchto kvízových otázkách záleží především na počtu knih
v knihovně. Další možností je některé stránky nakopírovat a rozdat je
mezi děti, které podle textu kvíz vyplní.
Práce je vhodnější spíše pro 5. ročníky.

Vytvořila Mgr. Jana Sovadníková

