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ANYANYELVÜNK

NYELVHASZNÁLAT

Beszéd Írás

a beszéd eszközei szövegek helyesírás

a szöveg részei a fogalmazás 
lépései

szabályok példák

Ismételjünk!

 1. Kulcsszavak 
Mit tudtok a nyelvről és a nyelvhasználatról? Bővítsétek a vázlatot további kulcs-
szavakkal és példákkal!
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MAGYAR NYELV

Szóelemek

MondatokHangok

Szavak

szótő szókincs mondatfajták

mássalhangzók toldalékok szófajok
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 2. Páros beszámoló  
a)  Meséljétek el a padtársatoknak, hogy mi volt a legkedvesebb élményetek a nyá-

ron!
b)  Majd meséljétek el egy másik társatoknak, mi volt a padtársatok legkedve sebb 

nyári élménye!

 3. Nyári jelenetek 
Beszélgessetek a fotókról! Mondjátok el, mire gondolhatnak az emberek! Indo-
koljátok is meg a véleményeteket!

 4. Emlékek 
Gyűjtsd össze, mit tanultál az 1–4. osztályban a magyar nyelvi órákon! Írd le azt 
a három dolgot, amire a legjobban emlékszel!

                               

                               

 5. A fogalmak helye 
Írjátok be a következő fogalmakat a megfelelő helyre az 1. feladat ábrájába! Ahol 
szükséges, bővítsétek az ábrát!

cím vázlatírás ige hangerő magánhangzók melléknév 
bevezetés óhajtó mondat rag anyaggyűjtés névmás 
hangsúly felszólító mondat képző  a szöveg megírása  
számnév tárgyalás kérdő mondat hanglejtés beszédszünet  
jel befejezés kijelentő mondat főnév a szöveg javítása  
felkiáltó mondat beszédtempó
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 6. Sétáló gyűjtögető  
a)  Írjatok példákat nehéz helyesírású szavakra! Majd álljatok fel, és gyűjtsetek 

to vábbi példákat társaitoktól!

b)  Ellenőrizzétek közösen a megoldásokat! Vezessétek egész évben a Nehéz sza vak 
szótárát!

7.  Csoportos emlékező 
Válasszatok az 1. feladat ábrájából két-két fogalmat, és mond  játok el társaitoknak, 
mit tanultatok róluk!

8. Nyelvtörők
a)  Olvasd el az alábbi nyelvtörőket! Válassz ki egyet, és tanuld meg!
b)  Versenyezzetek, ki tudta a leggyorsabban és a legpontosabban elmondani a ki-

választott nyelvtörőt!

Osztom, szorzom, szorzom, osztom,
Mondom, mondom, el nem rontom,
Szorzom, osztom, osztom, szorzom,
Csetlem – botlom, mégis mondom!

Kecském kucorog, macskám mocorog, vizslám vicsorog, ürgém ücsö-
rög s vígan vigyorog.

Szív- és szájsebész-asszisztensre sincs szükség Sepsiszentgyörgyön.

Két kék kőkút körül ireg-forog törpe tarka kurta farkú török tyúk.

Kelemen kerekes kerekét kerek keréken kerekíti kerekre.

Láttam szőrös hörcsögöt. Szirup szörpöt szörcsögött. Ha szőrös hörcsög 
szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök.

 9. Írjatok saját könyvet egész évben! 
Írjátok le egy füzetben a gon do latai tokat, élményeiteket, mutassátok be kedvenc 
helyeteket, isme rő sötöket! Rajzoljatok is a füzetbe, és ragasszatok bele fotókat!

Nehéz helyesírású szavak
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 10. Társasjáték 
a)  Olvassátok el Kányádi Sándor meséjét!
b)  Játsszatok csoportokban társasjátékot kis ragasztós papírokkal! Annyit lép je-

tek előre, amennyit a dobókocka mutat! Ha mintás mezőre léptek, vé gezzé tek 
el a sorban következő mintás keretben lévő feladatot! Ha jól oldjátok meg 
a fela datot, akkor egyet lépjetek előre! Ha nem jól, akkor egyet lépjetek vissza! 
Az győz, akinek a papírcsíkja előbb jut el a célba.

a)  Mondd el, hányféle vázlatot 
írhatunk a fogalmazáshoz!

b)  Sorold fel, mire figyelsz a fo-
gal ma  zás javításakor!

c)  Magyarázd meg három szó-
nak a helyesírását a meséből!

d)  Húzz alá 10 nehéz helyesírású 
szót a mesében!

e)  Mondd el, mit tegyünk, ha 
nem tudj uk, hogyan kell írni 
egy szót!

a)  Mondj három főnevet és há-
rom igét a nyárról!

b)  Mondj három közmondást!

c)  Kérj gondolkodási időt a tár-
saidtól különböző mondatfaj-
tákkal!

d)  Mondd el a mesét Ősz úrfi 
nevében!

e)  Kezdj el egy új mesét Világgá 
ment a nyár címmel!

a)  Olvass fel öt hosszú magán-
hangzós szót a meséből!

b)  Mondj öt hosszú mássalhang-
zós szót a meséből!

c)  Keretezz be öt egy szótagú 
szót a mesében!

d)  Vágd le a toldalékot öt tolda-
lékos szóban a mesében!

e)  Keress öt összetett szót a me-
sében!

a)  Olvass fel egy részletet a me-
séből! Nevezd meg, mire fi-
gyeltél hangos ol vasáskor!

b)  Mutasd be, milyen lehet az 
arcjáték beszéd közben!

c)  Nevezd meg, milyenfajta szö-
ve ge ket lehet írni a nyárról!

d)  Mondd el, milyen részekből 
áll egy el beszélő fogalmazás!

e)  Adj többféle címet a mesének!
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 11. Találj ki új kérdéseket a társasjátékhoz! 
Írd le őket mintás kártyákra! Játsszatok új társasjátékot ezekkel a kártyákkal!

START
CÉL

Világgá ment a nyár

Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt 
jó formán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, 
hogy szétnézhessen a tájon.

Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal.
– Bikmakk, bikmakk! – ébredtek a mókusok is vígan 

ugrándoz va.
Maga alá tekintett az öreg erdő. S hát mit kell látnia: csu pa 

makk, frissen hullott bükkmakk az avar. Annak örültek úgy 
a mókusok.

– Bikmakk, cseremakk, mogyoró! – ujjongták a mókusok.
S az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott 

a tisztáson, tanácstalanul tekint körül.
– Mi történt, szomszéd? – szólt át a bükkerdő a tölgyfá nak.
– Világgá ment a nyár – felelte a tölgy helyett a mogyoró-

bo kor.
– Világgá, világgá ment – sóhajtott most már a tölgy is.
S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a pa-

 tak mentén húzódó hosszúkás réten.
Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán.
Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úrfi forma 

ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy 
a finom szirmok meg se rezzentek alatta. Makkot, mogyorót 
csör getve táncolt a falu felé.

Az ősz volt.
Bizonyára a diószüretre sietett.

Kányádi Sándor
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A tanulás tanulása

 1. Tanulj meg tanulni!
Karácsony Sándor, a neves pedagógus a 20. század első felében élt és alkotott. 
A Leckék a leckéről című, 1931-ben megjelent munkájában az alábbi tanácso kat 
adta a korodbeli tanulóknak. Oldd meg a következő feladato kat! 

 2. Jóslás  
Jósoljátok meg a cím alapján, miről szólhat a szöveg! Írjatok föl néhány kulcs szót 
a lecke tartalmával kapcsolatosan!

 3. Tanácsok a tanuláshoz
Töltsd ki a táblázat első két oszlopát kulcsszavakkal!

 4. Mi teljesült a jóslatokból?
Olvassátok el figyelmesen a szöveget! Hasonlítsátok össze a jóslataitokat a lec-
kében olvasottakkal!

A szöveg elolvasása előtt

A szöveg elolvasása közben

Mit tudok?
Milyen tanulási 

taná csokat ismerek?

Mit szeretnék tudni?
Milyen tanulási problémákra 
szeretnék tanácsokat kapni?

Mi újat tanultam?
Milyen új tanulási 

tanácsokat kaptam?
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Leckék a leckéről

„...Elöljáróban fogadjatok el tőlünk egynéhány jó tanácsot; ezek a jó ta-
nácsok minden tantárgy tanulása közben érvényesek és hasznosak lesznek 
számotokra.

Legelső tanácsunk: Ne muszájból és ne vakon tanuljatok. [...Ha] mégis 
vala mi untat, ne nyugodj addig, míg valami érdekességet nem fedezel fel 
raj ta. Igaz, el ne felejtsem. Ne úgy fogj hozzá, hogy no, tudom, Istenem, 
hogy száz évig se találok rajta semmi érdekeset, hanem úgy, ahogy rejt-
vényt szoktál fejteni: egész bizonyos van benne érdekes, csak még én nem 
látom, hogy mi. De biztosra megyek, tehát okvetlenül meg fogom ta lálni.

Második tanácsom: aprózd fel, de ne aprózd el a tanulnivalódat. [...]
Gondolkoztál-e rajta: mi az összefüggés az egyes tantárgyak között? 

El ne mulaszd ezt megcselekedni még most, szeptemberben!
Harmadik tanácsunk ezek után önként adódik. Ha érdekel a tanulni-

va lód, és megszoktad az egyes leckedarabokat összefüggésbe hozni egy-
mással, lassanként második természeteddé válik kulcsnak tekinteni a tu-
dományodat: a saját életed, a magad kis világa magyarázatának, meg fej-
tésének. [...]

Annak, ahogy az egész Himnuszt megtanultam könyv nélkül, semmi 
haszna nincs. [...] Én annak idején elővettem egy rossz esernyőnyelet, 
amelyi ken gömb volt, mint a katonakarmester buzogányán, és fel-alá jár va 
a szobában mozgattam, ahogy mondtam: Bújt az üldö – zött s felé – kard 
nyúlt barlang – jában – szertenézett s – nem lelé – honját a ha – zá ban...

És ez volna negyedik és utolsó tanácsom. Nekem így volt a legköny-
nyebb, legérdekesebb, hát így csináltam. Te is keresd meg, hogy a legköny-
nyebb, hogy a legérdekesebb tanulnod, úgy tanulj!”

 5. Feladatok a szöveg alapján
a)  Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!

Hány tanácsot adott az író?                  

Mihez hasonlította a tanulást?                 

A szöveg elolvasása után

11531-M tordelt jav0409 indd 15 2013 04 10 12:06:5311531_beliv_pdfben2015.indd   15 2015.04.23.   10:10:41



16

b)  Írd le, melyik tanácsa tetszett neked a legjobban! Válaszodat indokold is!

                               

                               

c)  Töltsd ki a 3. feladat táblázatának utolsó oszlopát is! Majd beszéljétek meg 
a megoldásokat!

 6. Tanuláspróba
Tanuld meg a nyelvtörőt úgy, hogy egy le ve gővel el tudd mondani! A memori zá  lás-
ban segíthet, ha el kép  zeled vagy le is rajzolod a szö veg tartalmát.

Egy icike-picike pocok po ca kon pöc költ egy másik ici ke-pi cike pockot, 
mire a po cakon pöckölt icike-pi ci ke po cok is jól pocakon pöc  köl te az 
őt po cakon pöc kö lő icike-picike pockot.

 7. Kérj tanácsot!
Kérd meg barátaidat, a családodat arra, hogy adjanak tanácsokat, hogyan érdemes 
tanulni! Írd le a tanácsokat a füzetedbe!

 8. Felmérés
Válaszolj az alábbi kérdésekre, és válaszaidat írd a füzetedbe! Majd beszéljétek meg 
pároddal a válaszaitokat!

�  Mikor tanulsz?
�  Hol írod meg a házi feladatodat?
�  Mennyi időt tanulsz általában az iskolán kívül egy nap?
�  Mivel kezded a tanulást: az írásbeli vagy a szóbeli feladatokkal?
�  Tartasz-e pihenőt a tantárgyak tanulása között? Ha igen, mennyi 

időt, és mit csinálsz ez alatt?
�  Mutasd be azt a helyet, ahol tanulsz?
�  Amikor tanulsz, akkor szól-e a tévé, rádió melletted, megy-e a szá-

mítógéped?
�  Szokott-e valaki segíteni a tanulásban, házi feladat írásában? Ha igen, 

ki, és mennyit?
�  Kikérdezi-e valaki tőled a leckét? Ha igen, ki és mikor?
�  Melyik a kedvenc tantárgyad, és miért?

 9. Jó és rossz szokások
Gyűjtsétek össze az előző feladat válaszai alapján a jó és rossz tanulási szokásokat! 
Adjatok egymásnak tanácsot, hogyan lehet a rossz tanulási szokásokon változtatni!
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Szövegről szövegre

 1. Széljegyzetek
Olvasd el a szöveget! Tegyél jeleket a szövegbe olvasás közben!

 már tudom   +  új ismeret   ?  nem értek valamit

Állandó Petőfi  Sándor-kiállítás

Petőfi Sándor, amint maga fogalmazta meg önéletrajzában, „szegény 
szü lőktől” származott, apja mészáros mester volt. Szülőhelye Kiskőrös, 
vá roska a magyar alföld közepén. Számára ez a táj, a magyar puszta je-
len tette a meghatározó gyermekkori élményt: a szabadság, a független-
ség életérzését ébresztette föl benne. A Petőfi Irodalmi Múzeum állandó 
Pe tőfi-kiállítása Petőfi életútját mutatja be.

A múzeumban az első kiállítási terem fehér falai a költő szülőhelyének 
pa rasztházait és az udvarházak hangulatát idézik. Itt megismerkedhe-
tünk ba lul sikerült katonai pályafutásával és a színészet tárgyi emlékeivel. 
Ekkor már írt verseket is. Költeményei a magyar nép dal ritmusát idézik.

A kiállítás második termét zöldre festették. Itt jelennek meg a barátok, 
a pályatársak, a családtagok. Láthatjuk azt a környezetet, amelyben Pe-
tőfi 1846 után a magyar irodalom vezéregyénisége lett. 24. születésnap ján 
fejezte be addigi összes költeményeinek kéziratát. A kötet soha nem látott 
könyv sikert ért el. A fiatalok Petőfi köré csoportosultak, ő volt az első, 
ki zá  rólag verseiből élő (és megélő) magyar költő. A múzeumban beléphe-
tünk kedvenc találkozóhelyükre, a Pilvax kávéházba. Petőfi házassága is 
a hagyományok elleni lázadás volt: szerelmi házasságot kötött, miután egy 
esztendeig harcolt szerelméért, Szendrey Júliáért. A kiállításon bepillant-
hatunk az otthonukba is.

1848. március 15-én Magyarországon is kitört a forradalom. Elérkezett 
Petőfi napja: az ő Nemzeti dala lett a forradalom indulója. A harmadik 
te rem ezzel a nagy eseménnyel, a magyar polgári forradalommal indul. 
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Pe tőfi tettekre váltotta verseit: a szabadságharcban tisztként, századosi, 
majd őrnagyi rangban szolgált. Erre a kiállításon látható katonai okmá-
nyai és kardjai is emlékeztetnek. A fegyverletétel napját azonban nem érte 
meg: 1849. július 31-én örökre eltűnt az erdélyi Segesvár mellett, a vesztett 
csata utáni menekülés során. Utolsó festményábrázolása és a had járat so-
rán használt tárgyai a vörösre festett kiállítótérben láthatók.

 A Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja alapján – www.pim.hu

 2. Kép és szöveg 
a)  Beszéljétek meg azokat a szövegrészeket, ahová kérdőjelet tettetek!
b)  Figyeld meg a képeket! Jelöld számokkal a szövegben, hogy a szöveg mely rész-

letéhez kapcsolódnak a képek!

 3. Kulcsszavak 
Húzzátok alá a szövegben a kulcsszavakat! Hasonlítsátok össze a megoldásotokat 
a párotokkal!

 4. Kulcskérdések  
a)  Fogalmazzatok olyan kérdéseket, amelyekre a szöveg válaszol!
b)  Válaszoljatok is a kérdésekre a szöveg segítsége nélkül!

 5. Feleletvázlat
Készíts feleletvázlatot egy fél írólapra Petőfi életéről a tankönyvi és a mun ka fü zeti 
szöveg alapján!

 6. Feleletpróba  

a)  Készülj fel egy kétperces szóbeli feleletre Petőfi életútjáról! Gyakoroljátok pár -
ban, hogyan tudtok a témáról összefüggően beszélni! Használjátok a váz  latot!

b)  Értékeljétek egymás feleletét a tartalom és az előadásmód alapján!

 7. Múzeumlátogatás
Ha teheted, látogass el a Petőfi Irodalmi Múzeumba, és nézd meg a kiállítást! 
Ha nincs erre lehetőséged, akkor nézd meg a kiállításról készült fotókat az interne-
ten a www.pim.hu címen!
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Anyanyelvünk, a magyar nyelv

 1. Beszélő tárgyak  
Ma gya rázd meg, mit je lent az aláb bi szö veg rész let ben a nap fény szó!

Az a nyelv egy nem zet nek, ami a nap fény az ele ven vi lág nak.
(Kis fa ludy Sán dor)

 2. A nyelv erek lye, hang szer, fegy ver  
a)  Másold le a füzetedbe Kosztolányi Dezső szép gondolatát!

A nyelv a tu dós nak erek lye, a köl tő nek, az író nak hang szer, a hír lap író-
nak fegy ver. Va jon nem kö zös ér de künk-e, hogy ez az erek lye mi nél tisz-
tább, hogy ez a hang szer mi nél zen gőbb, hogy ez a fegy ver mi nél fé nye sebb 
és éle sebb le gyen?

(Kosz to lá nyi De zső)

b)   Mire figyelmeztet bennünket ebben az idézetben Kosztolányi Dezső? Mit jelen-
tenek a szövegben az ereklye, a hangszer és a fegyver szavak?

 3. A nyelv 
Ol va sd el a Ma gyar ér tel me ző ké zi szó tár ban a nyelv szó kü lön fé le je len té  seit! Al kos s 
a szó val mind egyik ér te lem ben egy-egy mon da tot!
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 4. Nyelvi lépcsők
Egészítsd ki az ábrát! Foglald össze az ábra segítségével, miből épül fel a nyelv!

 5. A be széd és a nyelv 
Ha son lít sd össze a be széd és a nyelv fo gal mát! Tölt sd ki a táb lá za tot a tankönyv 
segítségével! Foly tasd a be széd re és a nyelv re jel lem ző sa já tos sá gok meg fo gal ma-
zá sát a tankönyv alapján!

ez zel tu dunk egy más sal kap cso la tot te rem te ni; meg is mer jük be lő le 
a nyel vi ele me ket és az őket össze kap cso ló sza bá lyo kat; elem kész let; 
ma ga a nyelv hasz ná lat stb.

 

6. Fe le let terv
Vá la szolj szó ban, össze füg gő en az aláb bi kér dé sek re!

�  Mit je lent a szá mod ra az anya nyelv?
�  Mi tartozik a nyel vi lép cső khöz?
�  Mi jellemzi a beszédet és a nyelvet?

BESZÉD               SZÖVEG

N

Y szószerkezetek

E

L

V hangok

A beszéd A nyelv

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mi a kommunikáció?

 1. Add át az üze ne tet!
a)   Az osz tály tár sad nem tud hol nap is ko lá ba jön ni, mert fog or vo si vizs gá lat ra kell 

men nie. Mondd el ezt az osz tály fő nö köd nek, az igaz ga tó nak, a leg jobb ba rá tod-
nak, a test vé red nek és a szü le id nek!

b)   Fi gyel jé tek meg, ho gyan vál toz nak a kom mu ni ká ci ó ban hasz nált nyel vi és nem 
nyel vi je lek a cím zet  től füg gő en!

 2. Meg ne próbáld! 
Olvassátok el az alábbi szövegrészletet! Majd válaszoljatok a kérdésekre!

– Ez így nem fog menni, megértetted!? Ez így nem fog menni! – így kia-
bált a Papa, és fenyegetően felemelte a mutatóujját.

– Teljesen megőrjíted az embert! – kiabálta a Mama. Ő nem a mutatóuj-
ját meresztette, hanem mindkét kezét a feje fölé emelte, és rázta.

– Elképesztő!
– Megőrjítesz!
Így kiabáltak felváltva, meg összevissza, és tényleg látszott rajtuk, hogy 

el vannak képedve, és egy kicsit meg is őrültek.
– Azonnal felmész a szobádba! – kiáltott végül a Papa.
– Nem! – kiabált vissza Emma, és toppantott. 
– Hát most mit csináljak ezzel a gyerekkel!? – nézett a Papa a Mamára, 

és szét tárta a karját.
– Hogy bánhatsz így a szüleiddel!? – kérdezte hüledezve a Mama, és 

köze lebb lépett Emmához. Erre Emma hátrébb lépett egyet, aztán hirtelen 
vál lat vont.

– Na jó... felmegyek... – mondta, sarkon fordult, és felment a lépcsőn.
– Akkor sem szeretem a húslevest! – szólt még vissza a lépcsőfordulóból, 

hom lokát mérgesen ráncolva, ahogy a Papától látta.
Péterfy Gergely: Meg ne próbáld! – részlet
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�  Hol játszódik a történet?
�  Kik a beszélgetés résztvevői?
�  Hogyan beszélnek?
�  Milyen nem nyelvi jelekkel kísérik megszólalásukat?
�  Miről folyik a vita?

 3. Mi volt előtte? 
a)  Alkossatok négyfős csoportokat, és játsszátok el, mi történhetett a 2. fela dat-

ban leírt jelenet előtt! A három szereplő mellett a negyedik csoporttag le gyen 
a rendező!

b)  Figyeljétek meg egymás játékát! Beszéljétek meg, hogy milyen nem nyelvi 
je lekkel kísérték a szereplők beszédüket! 

 4. Párbeszéd  
Írjátok le azt az elképzelt beszélgetést, amely a Papa és a Mama között folyha tott, 
miután Emma fölment a szobájába!

 5. Másképp is lehet?! 
a)  Játsszátok el a 2. feladatban olvasott jelenetet másképpen, úgy, ahogyan ti olda-

nátok meg ezt a helyzetet Emma, a Mama és a Papa helyében!
b)  Ér tékeljétek egymás megoldásait!

 6. Egy mon dat – több je len tés 
a)   Mondd el az Esik az eső mon da tot több fé le kép pen! Fe jez zen ki örö möt, bá na tot, 

dü höt, ha ra got, be le nyug vást, le mon dást vagy csa ló dott sá got!
b)   Be szél jé tek meg, mi lyen hely zet ben han goz hat nak el a kü lön bö ző kép pen elő -

a dott mon da tok!

 7. Le het-e be szél ni sza vak nél kül?
Fi gyeld meg a ké pet! Mi lyen nem nyel vi je lek kel kom mu ni kál nak raj ta a gye re kek? 
Ta láld ki, mi ről be szél get het nek!
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 8. Játsszunk!  
Bont suk szét a kom mu ni ká ció je le it! Ami kor be szé lünk, a nyel vi és nem nyel vi 
je le ket együtt hasz  nál juk, ezek egy szer re hat nak a hall ga tó ra. Eb ben a já ték-
ban szét bont juk a je le ket. Al kos sa tok pá ro kat! A pár egyik tag ja a nyel vi, má sik 
a nem nyel vi je le ket köz ve tí ti a kom mu ni ká ci ó ban. Határozzátok meg előre 
a beszédtémát!

 9. Örül ni sza vak nél kül
Mi lyen nem nyel vi je lek kel tud juk ki fe jez ni az örö mün ket? Húz zá tok alá a Pál ut cai 
fi úk cí mű re gény rész le té ben az öröm re uta ló ki fe je zé se ket!

Most Bo ka, aki ed dig ko mo lyan, majd nem meg szep pen ve néz te 
az Áts Fe ri had osz tá lyá nak tét len sé gét, egy szer re olyat csi nált, ami re 
az ő éle té ben ed dig még nem volt pél da. Fel dob ta ma gas ra a sap ká ját, 
or dí tott egy na gyot, tán col ni kez dett a kuny hó te te jén, mint ha meg-
bo lon dult vol na, úgy hogy a kor hadt al kot mány majd nem be sza kadt 
alat ta.

– Meg va gyunk ment ve! – ki ál tot ta.
Rá ro hant Kolnayra, meg ölel te és meg csó kol ta. Az tán tán col ni kez-

dett ve le. A had se reg eb ből egy szót sem ér tett. Meg le pet ve kér dez te:
– Mi ez? Mi ez?

 10. Te le fo nos já ték 
Ho gyan mu tat ko zol be, ha te ve szed fel ott hon a te le font? Mit mon dasz, ha 
te ke re sel va la kit? Te le fo nál ja tok egy más nak! Te gyen úgy va la ki az osz tály ból, 
mint ha fel ven ne egy te le font, és kezd jen el be szél ni! Mon da ni va ló ját egyik osz-
tály tár sá nak cí mez ze, de a ne vét ne mond ja ki! Egé szen ad dig kell a hí vó nak 
be szél nie, amíg a hí vott fél nem is mer ma gá ra. Ami kor a cím zett ma gá ra is mer, 
ak kor fel ve szi a te le font, és ez után ő foly tat ja a já té kot, s most ő hív va la kit. 
Ha más ven né fel a te le font, ak kor a be szé lő köz li, hogy a hívás té ves, és to vább-
ra is ő be szél.
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