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Čteme s dětmi 

 

 

Husa Líza 

Petr Horáček je výtvarník a autor velmi úspěšné série dětských 

knih (více než 25) žijící v Anglii. Knihu vydalo nakladatelství 

Portál v roce 2012, do češtiny ji z anglického originálu přeložila 

Marie Těthalová.  

Originální název je Silly Suzy Goose.  

Kniha byla přeložena do 11 jazyků. 

 

Aktivity po přečtení příběhu / knihy 

Začátek příběhu: 

1. Ještě jednou se s dětmi vrátíme na začátek příběhu. Ukážeme obrázek a řekneme: „Tohle je 

Husa Líza a není to jen tak obyčejná husa.“ 

2. Děti hádají, která husa je právě Líza? 

3. Pak přečteme text z ukázky.  

 

Čteme s dětmi knížky 

materiál pro rodiče 
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Čteme s dětmi 

Podle věku dětí se můžeme vrátit k obsahu, o příběhu si povídáme.  

Vysvětlíme dětem, co se událo a proč tomu tak je. 

Dokáží vaše děti určit, jaké plyne z příběhu ponaučení? 

Hlavní hrdinkou je odvážná Husa Líza, která zkouší být vždy někým jiným, aby nebyla jednou z davu. 

Po celou dobu příběhů se Líza snaží přiučit nové činnosti/kousky od různých zvířátek, které jsou pro 

ni určitým způsobem zajímavé. Ke konci příběhu, ale narazí na lva, před kterým musí utíkat a využít 

všeho, čemu se přiučila od ostatních. Ráda se vrátí zpět do davu za ostatními (za svými blízkými). 

Pointa příběhu:  

- Každý člověk je jedinečný. 

- Učíme se pro sebe, protože se nám to jednou v životě může hodit.  

Malá rozcvička se zvířátky: 

- netopýr – stoupněte si zpříma, rozkročte nohy a pomalu jděte do úklonu, visíme hlavou dolů jako 

netopýři 

- tukan – předpažíme a budeme tleskat (cvakáme velkým zobákem) 

- tučňák – sklouzneme se po podlaze  

- žirafa – vzpažíme ruce, stoupneme na špičky, snažíme se natáhnout ruce směrem nahoru, (dlouhá 

žirafa) 

- slon – volně máváme rukama, ruce můžeme i zaměnit (sloní chobot) 

- klokan – skáčeme jako klokani 

- pštros – proběhneme se 

- tuleň – simulujeme plavání na suchu 

- lev – křičíme – fantazii se meze nekladou � 

 

Video se čtením příběhu, včetně krátké rozcvičky můžete shlédnout zde: 

https://youtu.be/2OnxQTqKpO0 

Otázky po přečtení příběhu: 

- Proč myslíš, že Líza chtěla být jiná? 

- Vyjmenujte zvířátka z příběhu. 

 

Zfilmovaný příběh v angličtině najdete pod tímto odkazem: 

https://www.youtube.com/watch?v=QREqyq_ZRwY 

Dle podkladů Mariky Zadembské zpracoval pro rodiče Patrik Hrozek. 

Užití tohoto díla se řídí autorským zákonem. 

Petr Horáček, Husa Líza, vyd. Portál, s. r. o., Praha 2012, 2017, ISBN 978-80-262-1294-2 

 

Společné úkoly pro děti a rodiče: 

1. Nakresli zvířátko, které se ti 

nejvíce líbilo.  

2. Společně si zazpívejte písničku o 

huse.  


