Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 5.

Kedves Ötödikes!
Ötévesen megtanultam olvasni. A könyvek mindig csodás birodalmat jelentettek
számomra – fehér oldalak, fekete tinta, de mindegyikben új világok és új barátok vártak.
A mai napig fura érzés önt el, amikor először ütök fel egy kötetet. Izgatottá tesz a várakozás,
hogy vajon hová jutok majd el, és kikkel találkozom benne.
Jennifer Weiner
Te hány évesen tanultál meg olvasni? Az írónőhöz hasonlóan még óvodás korodban, vagy az iskolában sajátítottad el az olvasás tudományát? Eleinte biztosan csak szavakat, mondatokat, rövid
szövegeket olvastál el és értettél meg. nagyon fontos, hogy megértsd az olvasott szöveget, hiszen csak
úgy ismerhetsz meg új világokat, új embereket, új gondolatokat.
Ez a tankönyv az érdekesnél érdekesebb szövegeivel és a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal abban
lesz a segítségedre, hogy minél jobban megértsd az általad olvasott szövegeket. Ez szükséges ahhoz,
hogy ráérezz az olvasás csodájára, az olvasás gyönyörűségére. Jókai Mór, a híres író
és nagy mesélő szerint: „A könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe.” Az ebben a könyvben olvasható egyik történetből megtudhatod, milyen hőstettet vitt
véghez Lakatos Imre több száz évvel ezelőtt. Egy másik szöveg olvasása közben
turista lehetsz a világűrben, de kalandozhatsz az állatvilágban éppúgy, mint
a barlangok mélyén. vannak persze olyan szövegek is, amelyekben hasonló
korú gyerekekről szólnak.
Észre sem veszed, hogy minél többet olvasol, minél több feladatot oldasz meg, annál jobb lesz a szövegértésed, és annál
inkább megszereted az olvasást.
hogy tudd, milyen szinten áll a szövegértésed,
a feladatok mindegyikénél pontszámot találsz! ne
ijedj meg, nem felmérést írsz! Az elért pontszámaidat
összeadva és elosztva az összesen elérhető pontszámmal megkapod, hány százalékos a teljesítményed.
Az alábbi táblázatban pedig megnézheted, milyen szintű a szövegértésed.
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A szövegek olvasásához jó szórakozást, a feladatok megoldásához figyelmet, kitartást és jó eredményt kívánok:
A szerző
Olvass el valamit újra meg újra! Ha nem értetted meg tegnap, csodák csodájára ma megérted.
Jules Renard
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A három jó tanács
Egy kisfiú ment az erdőn át, és fogott egy csalogányt.
– no – gondolta –, megsütöm ezt a csalogányt, és
megeszem.
A csalogány azonban kérlelni kezdte:
– ne egyél meg, barátocskám! velem úgysem
lak nál jól. Bocsáss szabadon, és cserébe adok
neked három jó tanácsot.
– Jól van – válaszolt a kisfiú. – ha valóban jó
tanácsot adsz, elengedlek.
– figyelj hát rám! Az első tanácsom: ne akarj
olyat, ami nincs. A második: ne sajnáld azt,
ami nem tér vissza; és a harmadik: ne higgy a
hazug szónak.
A csalogány felszállott egy fa csúcsára, és gondolkozni kezdett: „vajon megfogadja-e a fiú a tanácsaimat?”
Lejjebb szállt egy ágacskára, és így szólt:
– Milyen ostoba is vagy te, hallod! Tudnád csak, milyen kavics van a nyelvem alatt, nem engedtél volna el semmiféle jó tanácsért! nem akármilyen kavics az. Drágakő! Ak kora, mint egy dió,
és úgy ragyog, mint egy aranyló napocska. ha a tiéd lehetne, te volnál a leggazdagabb ember a
falutokban, de még az egész világon is.
Ahogy meghallotta ezt a kisfiú, a bosszúságtól majd sír va fakadt.
„Milyen szamár vagyok – gondolta. – Miért is engedtem el ezt a ravasz madarat?”
Kérlelni kezdte hát:
– Gyere vissza, kérlek. vagy ha nem akarsz visszajönni, legalább add nekem azt a drágakövet,
jutalmul, hogy szabadon bocsátottalak.
A csalogány azonban így válaszolt:
– Most már látom, hogy ostoba vagy. Elfelejtetted, amire tanítottalak! Sajnálod azt, ami nem
tér vissza, olyat akarsz, ami nincs, hiszel a hazug szónak. Gondold meg: elférne a nyelvem alatt
egy kavics, méghozzá ak kora, mint egy dió? nemhiába tartja a közmondás: bolondnak tanács –
sárba vetett kalács.
Ezt mondta a csalogány, és elröpült.
(Ukrán népmese)
1. Válaszolj a következő kérdésekre!
Hol játszódik a mese? ________________________________________________________
Kik a szereplők? ____________________________________________________________
Hol található a drágakő? _____________________________________________________

4

2. Bizonyítsd be két esemény vagy cselekedet segítségével, hogy a történet mese!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2
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3. Írd le, hogyan nevezik másképp a csalogányt! Ha nem tudod, nézz utána a Magyar szino
nimaszótárban!
_________________________________________________________________________

1

4. Másold le a szövegből a csalogány tanácsait!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

5. Másold le a szövegből, mihez hasonlította a csalogány az állítólagos drágakövet!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

6. Válaszd ki a tulajdonságok közül azokat, amelyek igazak a kisfiúra! Indokold meg szóban
a választásaidat!
bizalmatlan, szószegő, szavatartó, hirtelen haragú, hisztis, hiszékeny, okos, hiú, buta, sírós

3

7. Fogalmazd meg, szerinted miért nem repült el a csalogány, amikor a kisfiú szabadon
engedte!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

8. Keresd meg a szövegben szereplő közmondást!
a) Másold le a közmondást!
  	_______________________________________________________________________
b) Magyarázd meg, mit jelent a közmondás!
_______________________________________________________________________
		

_______________________________________________________________________

9. Bontsd három részre a szöveget! Jelöld vízszintes vonallal a szövegben az egyes részek
határait!

2
3

10. Adj címet a mese egyes részeinek!
I. ________________________________________________________________________
II. _ ______________________________________________________________________
III. _______________________________________________________________________

Összesen:
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A Nap és a Hold
Valamikor réges-régen a Nap tenger sok
gyerekével együtt járta az égboltot, tenger sok
gyerekével együtt világított, s olyan perzselő
meleget árasztott, hogy a Földön elszáradtak
a füvek és a fák. A Holdnak is tenger sok volt
a fia, lánya; ez így van még manapság is:
a Hold gyermekei a csillagok. A Hold szerette
az embereket, sajnálta őket, hogy a Nap ten
ger sok gyereke kiégeti a kertjüket, földjüket.
Egyszer aztán elhatározta, megszabadítja
a Földet a Nap tenger sok gyerekétől.
– Tudod mit? – mondta a Napnak. – Rak
juk zsákba a gyerekeinket, dobjuk őket
a sebes vizű folyóba, akkor legalább csak mi
ketten sétálgatunk az égbolton.
A Nap hallgatott a mézes szavú Holdra,
zsákba rakta tenger sok gyerekét; a Hold
azonban felhők mögé bújtatta csillagait, s
helyettük ezüstös kavicsokat rakott a maga
zsákjába. A Nap is, a Hold is a sebes vizű
folyóba hajította a zsákot, aztán mindketten
visszaszálltak az égboltra.
Hej, de megharagudott a Nap, mikor eljött
az éjszaka, s a felhők mögül előbújt a Hold
tenger sok gyereke, a milliárdnyi csillag!
A mézes szavú Hold meg egyre csak azzal
vigasztalta a Napot, hogy a sebes vizű folyam
medrében, az ezüstös kavicsok között bújócs
kázik valamennyi gyereke, aranyhal lett
mindahányból!
De a Nap csak nem békélt meg, azóta
is haragszik a Holdra, körbe-körbe kergeti az
égbolton, de sohasem éri utol, még egy árva
csillagocska sem kerül soha útjába.
(Indián mese)
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1. Másold le, milyen állandó tulajdonság kapcsolódik a kiemelt szavakhoz a mese szövegében!
a Hold ___________________________, a Nap gyereke _ ____________________________,
a folyam ___________________________________________________________________

3

2. Karikázd be, milyen szavakkal helyettesíthetnéd a tenger sok kifejezést a mesében!
pontatlan, megszámlálhatatlan, tavi, rengeteg, mértéktelen, száz, csomó, kétmillió,

5

csokor, tengernyi, milliomos, milliónyi, rendíthetetlen, megnevezhetetlen
3. Írd le, a mese szerint kik a Hold gyermekei!
__________________________________________________________________________

1

4. Bizonyítsd be, hogy a Nap nem törődött az emberekkel!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Írd le, mi lett a sorsa a Nap gyerekeinek a sebes vizű folyóban!
__________________________________________________________________________

3
1

6. Indokold meg, a Holdnak miért nem kellett a földlakók miatt megválnia a gyerekeitől!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

7. Húzd át, milyen természeti jelenségre nem ad mag yarázatot a mese!
	A Föld a Nap körül kering. Nappal az égen legtöbbször csak a Nap látható. A Hold felszínének
egyenetlensége éjjel látható a Földről. A Nap a Naprendszerünk középpontja. Ha felhőtlen az
égbolt, éjjel a Hold mellett csillagok is ragyognak az égen. A napfogyatkozást a Hold Föld körü
li keringése okozza. A Holdnak – a Földről nézve – változik az alakja. Az árapályjelenséget a
Hold tömegvonzása okozza.
8. Nevezd meg, milyen élőlények létére ad csodás mag yarázatot a mese!
__________________________________________________________________________

6
1

9. Számozással állítsd helyes sorrendbe a mese eseményeit!
	___ A Nap gyerekei kiégették az emberek földjét. ___ A zsákok a sebes vizű folyamba kerültek.
___ A Hold elhatározása. ___ A Hold vigasztalta a Napot. ___ A Hold ajánlatot tett a Napnak.
___ A Nap körbe-körbe kergeti a Holdat az égbolton. ___ A felhők mögül előbújtak a csillagok.

Összesen:
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Mese
Messze, messze, még az Óperenciás-tengeren is túl, szép Csodaországban kis hercegnő szüle
tett. Bölcsője köré gyűltek a tündérek meg a tündérkirálynő. Nézték a kislány álmodó arcocská
ját, majd a királynő fölemelte kezét, s így szólt:
– Ajándékozzátok meg ezt a gyermeket azzal, amit a legértékesebbnek gondoltok!
Az első tündér az alvó fölé hajolt, s ezt suttogta:
– Én varázserőmből olyan szépséggel ajándékozlak meg, hogy aki rád néz, úgy véli, tavaszi
virágot lát.
– Én – mondta a második – olyan szemmel ajándékozlak meg, mely áttetsző és mély, mint a
tenger kékje.
– Én oly sudár alakot adok neked, mint
amilyen a fiatal pálma törzse – ígérte a har
madik.
– Tőlem – szólt a neg yedik – földbe rejtett
aranykincseimet kapod.
A tündérkirálynő elgondolkozott.
– Az emberek s virágok szépsége elhervad
– mondta halkan. – A szem bűbája kihuny az
ifjúsággal, de fiatalon is gyakran borítja
homályba a könny. A szélvihar derékba töri a
pálmát, a kor szele meghajlítja a karcsú ala
kot. Az emberek megg yűlölik, aki aranyát
nem osztja szét közöttük, aki meg szétosztja,
maga marad szegény. Semmi maradandót
nem adtatok ennek a gyermeknek.
– De hát mi maradandó az emberben, s
mivel ajándékozod meg őt te, tündérkirály
nő? – kérdezték a többiek.
– Én jóságot ajándékozok neki – válaszolta
mosolyogva a tündérkirálynő. – A nap pom
pás és fényes, de csupán világító szikla volna,
ha nem melegítené a földet. A szív jósága
olyan, mint a nap melege: életet ad… Jóság
nélkül olyan a szépség, mint illat nélkül a
virág. Jóság nélkül a gazdagság csupán az
önzés gyámola1. Jóság nélkül még a szerelem
is csak tűz, mely pusztít és éget. Tudjátok
meg, hogy a ti ajándékaitok mulandók, de a
jóság maradandó: olyan, akár a forrás, mely
ből minél többet merítesz, annál bőségesebben buzog. A jóság – az egyetlen kiapadhatatlan kincs.
S itt ráhajolt az alvó gyermekre, szívét gyengéden megérintette, s ezt suttogta:
– Légy jó!
(Sienkiewicz meséje, átdolgozta Sebők Éva)
1 gyámola: gyámolítója
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1. Írd le, hol született a kis hercegnő!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

2. Sorold fel, mivel ajándékozta meg a négy tündér a csöppséget!
Az első _____________________________, a második _____________________________,
a harmadik _ ________________________, a negyedik _____________________________.
3. Alakítsd át hasonlattá az első tündér kívánságát!
__________________________________________________________________________

4
1

4. Írd le, mit jelentenek a tündérkirálynő következő mondatai!
a) Az emberek szépsége elhervad. ________________________________________________
   ________________________________________________________________________
b) A szem bűbája kihuny az ifjúsággal. ___________________________________________
   ________________________________________________________________________
c) A kor szele meghajlítja a karcsú alakot. _________________________________________
   ________________________________________________________________________
d) Az emberek meggyűlölik, aki aranyát nem osztja szét közöttük. ______________________
   ________________________________________________________________________

4

5. G
 yűjtsd ki a tündérkirálynő érveit, amelyekkel igazolja, hogy az emberek számára fontos
dolgok a jóság nélkül mit sem érnek!
A szépség jóság nélkül _ _______________________________________________________
A gazdagság jóság nélkül ______________________________________________________
A szerelem jóság nélkül _ ______________________________________________________

3

6. Fogalmazd meg, miért tartja a tündérkirálynő kiapadhatatlan kincsnek a jóságot!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

7. Értelmezd a tündérkirálynő következő mondatát: Légy jó!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Írd le, hogy ki hiányzik a rajzról!
__________________________________________________________________________

Összesen:
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Hot Dogs
végre egy éles hang kíséretében megérkezett a várva várt üzenet.
− negyvenkettő egész nyolctized másodperc! − olvasta fel Max hangosan az üzenetet, ami az
összes telefonra kiíródott.
A fiúk nem értették, mi a helyzet.
Ekkor Robi számos zsebének egyikében megszólalt az iskolacsengő. A hang sajnos nem az óra
végét jelezte, hanem egy fontos telefonhívást. Robi idegesen végigkutatta nadrágja zsebeit, majd
az egyikből egy tengerkék mobiltelefont húzott elő.
A mobil képernyőjén egy ráncos fej jelent meg, ami leginkább egy szemekkel ellátott krumpliszsákhoz hasonlított.
− fedőnevük? − kérdezte komolyan.
− hot Dogok! − válaszolta izgatottan a négy fiú.
– A lomha lajhár elnevezés jobban illene
önökre − szidta le a csapatot.
− Micsoda? − csattant fel Robi mérgesen. −
Magát pedig ezentúl majd gülüszeműnek
szólítjuk.
Pop-corn elengedte a füle mellett a
megjegyzést, és figyelmeztetően felemelte a mutatóujját.
− ha önökön múlna, a fikuszszörnyek már régen összenyálazták volna az
egész földgolyót!
Konrádnak ekkor már derengett, hogy a
riasztás valószínűleg nem volt igazi.
− Ez azt jelenti, hogy a támadás nem valósult meg?
− Így igaz! – jelentette ki a ráncos arc gazdája, aki
a Pop-corn fedőnevet viselte, és az ufókat Üldöző
Ügynökök főnöke volt.
Energikusan előrehajolva folytatta: − Éppen
ideje, hogy berozsdásodott tagjaikat újra lendületbe
hozzák. Mostantól kezdve minden percben számíthatnak próbariasztásra! Azt várom önöktől, hogy
kevesebb mint tíz másodperc alatt válaszoljanak a
hívásra.
− Egy pillanat! − szakította félbe Robi. − Mi
nem vagyunk igazi ügynökök. Ezt a mobiltelefont
csak találtuk. Mi négyen teljesen átlagos fiúk vagyunk, és a tanáraink pokollá teszik majd az
életünket, ha maga állandóan próbariasztásokkal zaklat minket!”
(Részlet Thomas Brezina Hot Dogs
Szupersrácok – kozmikus küldetés című művéből)
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1. Karikázd be a kifejezés jelentését!
gülüszemű

kidülledt szemű

szép szemű

apró szemű

elengedte a füle mellett

süket

nem figyelt

nem válaszolt

derengett

kezdte érteni

kivilágosodott

figyelt

energikusan

erőteljesen

lagymatagon

félve

zaklat

zakatol

háborgat

figyelmeztet

5

2. Mi a négy fiú fedőneve?_ ____________________________________________________
3. Írd le a fiúk keresztnevét!
__________________________________________________________________________
4. Milyen színű Robi mobiltelefonja, és mi a csengőhangja?

1
3

__________________________________________________________________________

2

5. Minek a főnöke Pop-corn? ___________________________________________________

1

6. Sorold fel Pop-corn legszembetűnőbb külső tulajdonságait a szöveg alapján!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

7. Miért nevezné Pop-corn lomha lajhárnak a fiúkat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Hány másodperccel később vette fel a telefont Robi, mint kellett volna?
__________________________________________________________________________
9. Honnan származhatnak a fikuszszörnyek?
__________________________________________________________________________

1
1
1

10. Milyen veszélyt jelentenek a Föld számára a fikuszszörnyek?
__________________________________________________________________________
11. Miért teszik pokollá a fiúk életét a tanáraik?
__________________________________________________________________________

Összesen:
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Lakatos Imre hőstette
Keményfalva felett, a homoród folyó völgyében áll egy magas szik laszál: holló-kőnek hívják.
A szik laszál aljában hatalmas, tágas barlang nyílik; ebbe a barlangba menekültek a szomszédos
falvak lakói, amikor a török vagy a tatár Székely földre betört.
Ide menekültek ak kor is, amikor egy nagy tatár sereg közeledett, amelyet maga a kán vezetett.
Reszkettek a menekülők a félelemtől. Egyedül Lakatos Imre nem félt, aki kétcsövű puskájából
már sok vadat elejtett, s ezért sokan vadász Imrének hív ták. felmászott a holló-kő csúcsára,
onnan leste az ellenséget.
hamarosan megpillantotta a tatár sereget. A kán elöl lovagolt, cifra ruhája jó célpontot adott.
Amikor a kán közel ért a szik lához, Imre célba vette, s egyetlen lövéssel szíven találta.
A vezér halála annyira megrémítette a tatárokat, hogy visszafordultak és elmenekültek.
A falusiak kirohantak a barlangból, éljent kiáltottak Lakatosnak, aztán a vállukra kapták, és diadalmenetben vitték egész a házáig.
(Magyar népmonda)
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1. Határozd meg pontosan, hol található Holló-kő!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3

2. Sorold fel a történet szereplőit!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Nézz utána a Magyar értelmező kéziszótárban, mit jelent a kán szó!
_________________________________________________________________________
4. Húzd át, hová nem menekültek a környék lakói a tatárok elől!
A Hollókőre.

Egy barlangba.

4
1
2

A sziklaszál aljához.

5. Karikázd be a helyes válaszokat!
Mi volt Lakatos Imre másik neve?
halász Imre.
vadász Imre.

vad Imre.

Honnan kapta ezt a nevet?
A kétcsövű puskájáról.

A sok vad elejtéséről.

A természetéről.

Miért mászott fel Lakatos Imre a Hollókőre?
Leste az ellenséget.
Leste a kán ruháját.

Leste az időjárást.

Miről ismerte fel Lakatos Imre a kánt?
A díszes ruhájáról.
A fegy vereiről.

A lováról.

Hol találta el a lövés a kánt?
A mellén.

A fején.

A szívén.

5

6. Írd le, mit gondolhatott Lakatos Imre, miközben ünnepelte a falu népe!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1

7. Írd le helyes sorrendben a meglévő vázlatcímeket! Pótold a hiányzót!
Lakatos Imre

1. _______________________________________________

A diadalmenet

2. _______________________________________________

A hollókői barlang

3. _______________________________________________
4. ________________________________________________
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Padovai Szent Antal
Padovai Szent Antal 1195-ben Lisszabonban született előkelő és vallásos szülők gyermekeként.
fernando (ferdinánd) névre keresztelték. Szüleitől mély vallásosságot örökölt. Tizenöt éves korában lépett be szülővárosában az Ágoston-rendi kanonokok1 közé.
fernando 1220 nyarán csatlakozott a ferences rendiekhez, fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét Remete2 Szent Antal keresztnevére cserélte. Engedélyt kért, hogy Marokkóban misszionáriusként3 tevékenykedhessen. Szerencsésen el is jutott oda, Isten azonban más feladatot szánt
neki. Marokkóban súlyosan megbetegedett, ezért 1221 tavaszán kénytelen volt visszatérni onnan.
Egy heves vihar azonban hazája helyett Szicília partjaira sodorta.
1222 nyarán Észak-Itália tartományfőnöke néhány társával együtt forliba küldte, hogy pappá
szenteljék őket. Ott neki kellett beszédet mondania a váratlanul megbetegedett szónok helyett.
A csendes, mindaddig figyelemre alig méltatott Antal eleinte szabódott, végül mégis megszólalt.
Minél tovább beszélt, szavai annál élénkebbek és szívhez szólóbbak lettek. Az egybegyűltek lélegzetüket visszafojtva hallgatták a gyönyörű hasonlatokat, a legtalálóbb szentírási idézeteket és a
szívből jövő mondatait. Antalból híres prédikátor4 lett.
Megszámlálhatatlan embert nyert meg prédikációval és vitával. Különösen a Padovában tartott
böjti5 beszédei jelentettek páratlan eseményt. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott: halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, jogtalanul nagy kamatokat
adtak vissza, gonosztevők tértek jó útra. Az óriási munka azonban teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét, és 1231. június 13-án meghalt. A sírjánál történt számos gyógyulás és
csoda következményeként IX. Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta.
Több templomban évszázados szokás a Szent Antal napi (június 13.) liliomszentelés és a gyermekek megáldása. Liliomszenteléskor a padovai plébániák 13-13 elsőáldozó gyereket küldenek a
Szent Antal bazilikába, ahol ünnepélyesen kiosztják közöttük
a megáldott fehér liliomokat, és a virágokkal a kezükben
vesznek részt a körmeneten, amelyen a neves szent ereklyéit viszik. A fehér liliom a keresztény művészetben a
tisztaság, az ártatlanság és a szüzesség jelképe. Amikor
az Egyház Szent Antal napján liliomokat szentel, ezzel
a felnőtt hívek figyelmét az Istenbe vetett gyermeki
bizalom fontosságára hívja fel. ugyanakkor a gyermekeket arra buzdítja, hogy őrizzék meg lelkük makulátlan fehérségét, tündöklő tisztaságát. Ehhez a
szertartáshoz kapcsolódik a gyermekek megáldása,
hiszen Szent Antal nagyon közel állt a gyerekekhez.
Szent Antalt azóta mindig a kisded Jézussal a karján ábrázolják.
1 kanonok: püspökséghez tarozó magasabb rangú pap
2 remete: erdőben, pusztában magányosan élő személy
3 misszionárius: hittérítő
4 prédikátor: egyházi szónok
5 böjt: meghatározott napokra előírt csökkentett táplálkozás,
illetve a húsételektől való tartózkodás
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Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 5.
1. Karikázd be, mit jelentenek a következő szavak, kifejezések a szövegben!
misszionárius

hitetlen

hittérítő

hitszegő

szabódott

ruhát szabott

szabadkozott

szabályozott

megnyert

győzött

nyereményt kapott

rábírta valamire

jó útra tér

megjavul

bekanyarodik

útvonalat tervez

felőrölte

lassan ledarálta

fokozatosan tönkretette

gyorsan felaprította

5

2. Válaszolj a miértekre!
Miért lett pap Fernando?_ _____________________________________________________
Miért ment Antal Marokkóba?__________________________________________________
Miért kellett eljönnie onnan?_ __________________________________________________
Miért Szicíliában ért partot a hazája helyett? _ _____________________________________
Miért változtak meg a padovai emberek?_ _________________________________________
Miért halt meg fiatalon Antal? __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Miért avatta szentté IX. Gergely pápa? _ __________________________________________

7

3. Számold ki, hány éves volt Szent Antal, amikor
– beállt a ferences rendiek közé?

_______

– meghalt?

________

– pappá szentelték?

_______

– szentté avatták?

________

4

4. Í rj példákat arra, hogyan változtak meg Antal prédikációjának hatására az emberek
Padovában és a környékén!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

5. Mit jelképez a keresztény művészetben a fehér liliom?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

6. Mire buzdítja a gyerekeket a katolikus egyház a liliomszenteléssel?
_ _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

7. Kivel ábrázolják Szent Antalt?_________________________________________________

2
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A láthatatlan ember
– Kik voltak a szüleid – kérdezte a királyné –, és ki
tanította a kezedet ilyen ügyességre?
– felséges asszonyom – feleltem, mintha álomból
ocsúdnék –, az én szüleim szegény tengerparti emberek
voltak. Apám göndör bajuszú és nagy szemű barna
ember. Anyám egy vézna kis jó asszony – Isten legyen
jutalmazója az égi világban. Rajzolni pedig engem nem
tanított senki, hanem éppen ahogy láttam, próbálgattam,
egyszer aztán tudtam is.
S magamban csodálkoztam ismét, hogy az ilyen aranylábú páva velem, szegény poros verébbel szóba ereszkedik.
– És hogyan kerültél Priszkosz úrhoz? – kérdezte
tovább. – hol szerzik ezek az emberek az ilyen ügyes rabszolgákat?
– Én már nem vagyok rabszolga, felséges asszonyom.
Én az uramat önként szolgálom.
– önként?
– Szeretetből – feleltem.
– De hát, otthagy tad-e érte apádat, anyádat? – kérdezte a királyné.
– nem, felséges asszonyom. nekem tízéves koromban
meg kellett váltanom apámékat a nyomorúságtól. nálunk
nagy az adó. Az adót kiadják bérbe. Az adószedő nemcsak annyi pénzt szed, amennyit az állam pénztárába
beleönt, hanem annyit, amenynyit a maga zsebébe is
beletömhet. Az én apámnak egy kis földje és egy tarka
kis tehene volt. A házban már nem találtak az adószedők semmi elvihetőt, hát el akarták vinni a
tehenet. Az apám szegény, hat kiskorú gyermek van körülötte. A legöregebb én vagyok. Mit cselekedhetett volna egyebet?
– Apád adott el? – összecsapta a kezét, és rám meredt a tekintete.
– Ez nálunk nem szokatlan, felséges asszonyom – feleltem nyugodtan. – A birodalom év tizedek
óta fizet adót a hunok nak. A császár nem vet, csak arat. A nép gabonáját aratja, ő a népet.
Én ak kor még gyenge gyermeki elmével nem értettem: mi a szolgaság, csak az fájt, mikor a testvéreimtől kellett elbúcsúznom meg az édesanyámtól.
És erre a szemem könnybe lábadt. De azért foly tattam:
– Édesanyám betegen feküdt, s apám közölte vele, hogy mi a szándéka. Csak mikor indulóban
voltunk, ak kor vezetett be hozzá, hogy megcsókoljam. Anyám ránézett apámra, és megértette az
arcából, hogy mi a szándéka. Sír va kiáltott: „nem eresztem el! várd meg, míg meggyógyulok, s
adj el engem!” – és ahogy átölelve tartott, arcomat az arcához szorítva, azonképp halt meg. De
még holtan is úgy szorított, hogy alig tudtak a karjából kibontani.
A nők szánalommal néztek rám. Emőke is. A királyné szemöldöke között ráncot láttam.
– És apád mégis eladott?
– Eltemettük szegény anyámat, aztán hajóra ültünk. Másnap már ott állottam bemeszelt lábakkal a rabszolgapiacon.
(Részlet Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című regényéből)
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Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 5.
1. A
 beszélgetés Rika királyné, Attila hun fejedelem felesége és Zéta, a görög fiú között zaj
lott. Ennek ismeretében írd le, mit jelent a következő mondat!
	S magamban csodálkoztam ismét, hogy az ilyen aranylábú páva velem, szegény poros verébbel
szóba ereszkedik.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2

2. Húzd alá, mit jelentenek a szövegből kiemelt szavak, kifejezések!
ocsúdik

magához tér

szidalmaz

elájul

nyomorúság

testi fogyatékosság

nagy szegénység

szerencsétlenség

egyebet

egyet

többet

mást

szánalom

bánat

sajnálkozás

vigasztalás

azonképpen

ugyanúgy

azonnal

hirtelen

5

3. Írd le, szerinted miért nem engedhette az apa, hogy az adószedő a tehenüket vig ye el!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. H
 úzd alá a regényrészletben, hog yan hatott a királynéra, amikor megtudta, hogy a fiút a
saját apja adta el rabszolgának!
a) Karikázd be, mit jelentett a királyné testbeszéde!
Egyetértett az apa tettével.

Felháborította.

2
1
1

Örült neki.

b) Írd le, miért maradt nyugodt a fiú!
__________________________________________________________________________

1

5. Értelmezd a következő mondatokat!
„A császár nem vet, csak arat. A nép gabonáját aratja, ő a népet.”
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

6. Bizonyítsd be, az édesanya nem akarta azt, hogy a fia rabszolga leg yen!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Fogalmazz meg legalább egy indokot, ami miatt ajánlanád a regény elolvasását a részlet alapján!
__________________________________________________________________________

Összesen:
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Színházlátogatás

Részlet a műsorfüzetből:
AZ ÍRÓRÓL
„A leg valószínűbb, hogy egy német pilóta lelőtte. Ő egy fegy vertelen felderítőgépen repült, csak
a menekülés lett volna esélye.” Antoine de Saint-Exupéryről [antóán dö szent ekszüperi] van szó,
A kis herceg írójáról, aki fő műve megjelenése után egy év vel, 1944-ben, rejtélyes módon a földközi-tengerbe zuhant. halálának körülményei máig tisztázatlanok. viszont éppen napjainkban
vált biztossá, hogy a tavaly ősszel Marseille-nél [márszej] megtalált repülőroncsok a francia író
gépének maradványai.
A kis herceg írója 1900. június 29-én született a dél-franciaországi Lyonban egy grófi család sarjaként. Anyja tiltása ellenére már 12 évesen kipróbálta a repülést. 21 évesen polgári pilóta lett, majd
a légierő kötelékében repült.
nem volt az a tipikusan precíz1 pilóta, gyakran elgondolkodott, a tájat nézegette. Így volt jó
néhány balesete is. Egyszer az észak-afrikai Líbiai-sivatagban zuhant le. Ez a baleset adta az ihletet az örök érvényű mű megírására.
1 precíz: pontos
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