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Hol nyaraltál?
1. Veress Zoltán Hol nyaraltál című versében (tankönyv 4. oldal) az első szereplő

beszámolója alapján egészítsd ki a főneveket melléknevekkel! Írj további mellékneveket is!
a tenger 
a víz (a habok) 
a homok 
az égbolt 
a nyaralás 
2. Hogyan nyaralt a második elbeszélő a hegytetőn? Az igéket írd le egyes szám

harmadik személyben!
epret 
gombát 
halat 
kányát, barna sólymot 
a nyaralása csoda jó 
3. A harmadik beszélő otthon töltötte a szünidőt. Miért mondhatta azt, hogy soha

ilyen szép nyaram nem volt? Fogalmazd meg egy-két mondatban, hogy mi tehette ezt a nyarat felejthetetlenné!


4. Mit fejez ki a mégsem szó a mondatban?


5. A versszakok első két sorából látjuk, hogy itt párbeszéd folyik. Mi jellemzi a pár
beszédet? Egészítsd ki a meghatározást!
Párbeszéd (dialógus)
Két vagy több _____________________ egymást váltva fejezi ki mondanivalóját gyakran
_____________________ és _____________________ formájában.
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Egy kamasz monológja
1. Janikovszky Éva írásában (tankönyv 10. oldal) a kamasz összehasonlítja a jelen
legi és az előző évi önmagát. Mi vonatkozik az előző évi, mi a jelenlegi énjére? Írd
a táblázatba a megfelelő szót!
vékony, izmos, normális, megnyúlt
előző évi

jelenlegi

alakja
karja
2. A szövegből megtudhatjuk, milyennek látja a kamasz önmagát, és milyennek lát
ják őt mások. Ezt foglalja össze az alábbi mondat: „Hát ilyen vagyok!” Világítsd
meg az ilyen mutató névmás tartalmát a táblázat kitöltésével! Írd be a megfelelő
szót a táblázatba, mondat esetén az első két szót!
saját magáról mondja
a beszélő

mások mondják róla

szája
képe, arca
feje
nevetése
3. Nézz utána a könyvtárban, milyen könyvei jelentek meg Janikovszky Évának!

Írd le két könyv címét a vonalra!
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Személyleírás
Ha valakinek a hatóságok a nyomára akarnak jutni, személyleírást adnak ki. A személyleírás általában a következő jellemzőket adja meg:

Általános
jellemzők

• kor
• nem
• testmagasság
• alkat

Testrészek
Személy

• haj
• arc
• szem
• száj stb.

Különös
ismertetőjel
Viselkedés

• tetoválás
• heg
• anyajegy stb.

Öltözék

1. O
 lvasd el Rózsa Sándor, a híres alföldi betyár személyleírását! Írd a táblázatba,
milyen jellemzőit adják meg a hatóságok!
Rózsa Sándor személyleírása

Jellemzők

Mintegy 43-44 éves, közepes, inkább kis termetű és zömök,
szőke hajú, bajusza felfelé sodrott, hegyes és vereses-szőke, szemei szürkék, tekintete komor, arca sovány, keskeny,
sápadt és foltosnak tetsző, orra hosszas, orrlyukai pedig
kiállók, szája széles, fogai teljesek és tiszták, álla előreálló,
fülei nagyok.
Visel fekete kerek kalapot, sötétkék sárga gombos nadrágot, dolmányt vagy szűrt – jár hol kocsin, hol gyalog vagy
lóháton.
(Körözvény 1856-ból)
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2. Barátod (édesapád, volt tanárod) érkezik látogatóba, de nem tudsz kimenni elé

az állomásra. Kérd meg a szomszédodat, hogy tegye ezt meg helyetted! Segítségül add meg neki a vendég rövid személyleírását!






3. Írd a megfelelő helyre az alábbi jellemzőket:

bajusz			karcsú			nagy			szögletes
fekete			kék			ősz			szőke
ferde			kerek			rövid			szürke
gödröcskék		kövér			sovány		vállig érő
göndör		középkorú		szakáll		vastag
horgas		középtermetű
széles			vékony
hullámos		lapos			szemüveg		vörös
idős			magas			szeplők		zöld
Kor: fiatal, 
Magasság: alacsony, 
Testfelépítés: izmos, 
Haj hossza: hosszú, 
Haj stílusa: egyenes, 
Haj színe: barna, 
Arc alakja: hosszúkás, 
Arc különös ismertetőjegye: anyajegyek, 
Szem: barna, 
Orr: hegyes, 
Száj: kicsi, 
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Kopár a fa
1. Kányádi Sándor versében (tankönyv 34. oldal) mely szavak jelentik azt, hogy a

nap alszik?


2. Gyűjts rokon értelmű szavakat a kopár szóhoz!



3. A köznyelv is kedveli a megszemélyesítést: az óra jár; a cammogó autó; a nap

fölkel. Magyarázd meg a fenti példák jelentését! Folytasd az előző példákhoz hasonló köznyelvi megszemélyesítések gyűjtését és értelmezését!
Az óra jár 
A cammogó autó 
A nap fölkel 


4. Olvasd el figyelmesen a nap szóról írottakat, majd írd be a hiányzó betűket a

mondatokba!
Szótár

Nap
Bolygórendszerünk csillaga, amely hőt és fényt sugároz a földre.
Központi égitest, amely körül egy bolygórendszer kering.
Naptári időegység, 24 óra.
Ha a Nap szót például a csillagászatban tulajdonnévként használjuk, nagybetűvel kezdjük.
A mindennapi írásgyakorlatban a kisbetű használata javasolt.

A ___öld a ___aptól számított harmadik bolygó. A ___apot felhők takarták el. A világegyetemben megszámlálhatatlanul sok ___ap van. A ___ap keleten kel fel. A ___ap
végén mindenki nyugovóra tér. A bolygók a ___ap körül keringenek. A tűző ___ap elől
árnyékba menekültek a kirándulók.
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A hangok keletkezése, a hangképző szervek
1. Húzd alá a szövegben a hangok keletkezésében részt vevő hangképző szervek

nevét!
A hangok keletkezésének feltétele a hangképző szervek működése.
A beszédhez levegőre van szükségünk. A beszédhangok a levegőnek a tüdőből való kiáramlásakor keletkeznek. A tüdőből kiáramló levegő a légcsőn keresztül a gégefőbe
jut, ahol a hangszalagok találhatók. A hangszalagok különböző állása más-más hangok
keletkezését eredményezi. A gégefő elhagyása után a levegő továbbhalad, és egy kis
„szelep”, az ínyvitorla szabályozza az útját, amely a levegőt vagy a száj- vagy az orrüreg
felé tereli. Ha a szájüreg felé vezető út el van zárva, akkor a levegő csak az orrüregen
át tud távozni, így keletkeznek az orrhangok (m, n, h, ny), az ínyvitorla másik állásában
a levegő a szájüregen keresztül távozik (az összes magánhangzó és a mássalhangzók
többségének esetében így történik).
2. A szöveg alapján készítsd el a hangok keletkezésének folyamatábráját!


tüdő
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A beszédhangok
1. Pótold az alábbi szöveg hiányzó szavait!

A magyar nyelv hangjai kétfélék lehetnek: __________________ és __________________.
A magánhangzók – mint azt a nevük is mutatja – olyan __________________, melyek
önmagukban kiejthetőek, képzésükkor a __________________ kiáramló levegő akadály
nélkül távozik a szájüregből. A __________________ kiejtéséhez egy magánhangzóra is
szükségünk van.
A magánhangzók __________________ vagy hosszabb ideig hangozhatnak, ezért vannak rövid és __________________ magánhangzók. A magánhangzók hosszúságát
__________________ tel, a __________________ ét betűkettőzéssel jelöljük.
2. Több mássalhangzót kétjegyű betűvel jelölünk. Másold ide, hogy melyek ezek!


3. Melyik mássalhangzót jelöljük háromjegyű betűvel? _____________________________
4. Mi a sajátossága az ly-nak?


5. Milyen helyesírási szabály szerint írjuk a hosszú mássalhangzókat tartalmazó

szavakat?
lobban, otthon, sakk, kalappal

reccsen, gally, ésszel, eddzed

6. Válaszd el az alábbi szavakat! Mi a szabály?

reccsen

__________________________

eddzed

__________________________

szunnyad

__________________________

harkállyal

__________________________
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Szavak betűrendbe rendezése, katalógus használata,
készítése
1. Az iskolai könyvtár segítségével keress olyan könyveket, amelyek a farkasról szól
nak! Használd a könyvtár katalógusát! Az elkészített lista tartalmazza a témában
megjelent öt mű felsorolását! A listának tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a szerző neve

a mű pontos címe

a kiadó neve és a kiadás éve

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Másold le az egyik könyv katalóguscéduláját! Mi mindent tartalmaz a cédula?

3. Az alábbi könyvek Sütő András (1927–2006) erdélyi magyar íróról szólnak. Ren
dezd a könyveket a szerző neve szerinti betűrendbe! (Sorszámozd be őket!)
Görömbei András: Sütő András; Akadémiai Kiadó, Bp., 1986
Péter Orsolya: Csillagok a máglyán. Sütő-drámák elemzése; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997
Bertha Zoltán: Sütő András; Kalligram Kiadó, Pozsony, 1995
Ablonczy László: Nehéz álom. Sütő András 70 éve; Codex Print, Bp., 1999
Lázok János: Sütő András drámatrilógiája; Custos–Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1997
Bartis Imre: „Az igazság ismérve az, hogy igaz.” Etika és nemzeti identitás Sütő
András „Anyám könnyű álmot ígér” című művében és annak recepciójában; University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2008
Kuszálik Péter: Purgatórium. Vitairat; Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2009
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Indulatszók
1. Tanulmányozd a tankönyvben (81. oldal) található táblázatot, és oldd meg a

feladatokat!
a) Húzd alá az indulatszókat a mondatokban! Milyen érzelmet, lelkiállapotot fejeznek ki az aláhúzott szavak?
1. Jaj, de szép! 
2. Nana, elesel! 
3. Jaj, ez fáj! 
4. Na, ezt sem láttam még! 
5. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri! 
6. Kipp-kopp, kipp-kopp, ki van az ajtóban? 
7. Hej, ha én is, én is köztetek lehetnék... 
8. Tányértalpas lompos farkas, fuss el innen, huss, huss, huss! 
b) Alkoss olyan mondatot, amelyben az indulatszó a következő jelentésben szerepel!
1. rosszallás 

2. bosszankodás 

3. csillapítás 

4. biztatás 

5. sóhajtás 

6. öröm 
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Rokon értelmű szók
1. Írd át kétféleképpen az alábbi szöveget!

Olyan szavakat használj, amelyek
a) vidámságot
b) unalmat sugároznak!
Reggel felébredtem, kikeltem az ágyból, megmosakodtam. Megreggeliztem a konyhában, és elindultam az iskolába. Az iskola előtt már várt bennünket a busz. Osztálykirándulásra indultunk a hegyekbe.
a) 




b)




2. Az alábbi szavak hangalakja nagyon hasonló, jelentésük azonban különböző.

Írj egy-egy mondatot velük, amelyből egyértelmű lesz a jelentésük!
köszönés: 
köszöntés: 
fáradság: 
fáradtság: 
helység: 
helyiség: 
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Hangutánzó szók
1. Húzd alá a szövegben a hangutánzó szavakat!

Meleg napsugár, csörgő patak, mézelő méhecskék? Az ám, ólomszín felhők, csepegő
köd, nyirkos hideg. A bölcs bagolynak minden tolla reszket, ahogy lebegtében elsóhajtja magát:
– Hu-hu, jobb nyáron! Hu-hu, de fázom!
– Kidobolták Szentesen: aki fázik, reszkessen – recseg bele valami jókedvű nevetés a
hajnali csendbe.
Tudós bagoly ijedtében majd leejti a pápaszemét: ugyan kinek van ilyen hangos jókedve ebben a cudar időben?
Harkály mesternek biz ott, aki kint gubbaszkodott a háza küszöbén, nagy faodú szélén.
Piros sapkája csak úgy villog a félhomályban, ahogy csavargatja a fejét jobbra-balra.
(Móra Ferenc: Harkály mester szerencséje, részlet)
2. Gyűjts hangutánzó szavakat!







3. Írd le a családod vasárnap délelőttjét hangutánzó szavak segítségével!
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Szófajok
Az alábbi vers – Weöres Sándor: Barbár dal (eredeti és műfordítás) – érdekessége,
hogy egyik fele halandzsanyelven íródott, másik fele pedig az elsőnek – képzeletbeli –
lefordított változata.
Dzsá gulbe rár kicsere
áj ni musztasz emo
áj ni mankütvantasz emo
adde ni maruva bato! jaman!

Szél völgye farkas fészke
mért nem őriztél engem
mért nem segítettél engem
most nem nyomna kő! ajaj!

Ole dzsuro nanni he
ole csilambo ábábi he
ole buglo iningi he
lünlel dáji he! jaman!

Könnyemmel mosdattalak
hajammal törölgettelek
véremmel itattalak
mindig szerettelek! ajaj!

Vá pudd shukomo ikede
vá jimla gulmo buglavi ele
vá leli gulmo ni dede
vá odda dzsárumo he! jaman!

Földed tüskét teremjen
tehened véres tejet adjon
asszonyod fiat ne adjon
édesapád eltemessen!

1. Alakítsatok három csoportot! Készítsétek el az első versszak szótárát!

Dzsá 
gulbe 
rár 
kicsere 
áj 
ni 
musztasz 
emo 
mankütvantasz 
adde 
maruva 
bato 
jaman 
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2. A magyar fordítással dolgozzatok a továbbiakban! Osszátok fel a verset úgy,

hogy az egyik csoport az első, a másik a második, a harmadik csoport a harmadik versszak szavait csoportosítsa szófajok szerint!
Ige

Főnév

Melléknév

Névmás

Határozószó Indulatszó

3. Alakítsatok újabb csoportokat úgy, hogy a mindegyikben legyen valaki az előző

csoportokból! Egészítsétek ki a táblázatot a többi versszak alapján is!
4. Vessétek össze, hogy jól határoztátok-e meg az első feladatban a szavakhoz kap
csolható jelentéseket!
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5. Vizsgáljátok meg a versből kigyűjtött igék csoportját, és csoportosítsátok a meg
adott szempontok szerint!
kijelentő mód, múlt idő, E/1

kijelentő mód, múlt idő, E/2

felszólító mód, E/3

feltételes mód, jelen idő, E/ 3

6. Olvassátok fel a halandzsaverset! Törekedjetek az értelmező versmondásra!

7. A Barbár dal írójáról szól az alábbi szöveg. Húzd alá a számneveket!

Weöres Sándor 1913. június 22-én született Szombathelyen, 1928 júliusában közölte
első novelláját a szombathelyi Hír, majd ősszel négy verse jelent meg. Elküldte első verseit Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket. 1929-ben
a hatodik osztályból még bizonyítványosztás előtt kimaradt, de még ebben az évben
átment Győrbe. 1931-től Sopronban tanult, ahol 1932 júniusában érettségizett.
1931 végén néhány versét elküldte Babitsnak, aki a Nyugat 15–16. számában kinyomtatta Hajnal című versét. 1931 telén két újabb verset is megjelentetett.
Az érettségi után másfél évig apja gazdaságában dolgozott. 1933 őszén beiratkozott
a pécsi Erzsébet Tudományegyetemre. 1935-ben napvilágot látott a tizenkét fiatal költőt felvonultató Korunk című antológia.
A költő 1943 őszén Budapestre költözött, és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lett. A II. világháború befejezésekor viszont már vidéken tartózkodott.
1946-ban házasságot kötött Károlyi Amyval. A házaspár a Törökvész út 3/c szám alatti erkélyes házban lakott. Weöres 1959-ben egy-egy hosszabb utazást is tett feleségével: májusban Kínába, ősszel pedig Görögországba látogattak. 1970-ben megkapta a
Kossuth-díjat.
1989. január 22-én halt meg Budapesten. Február 9-én temették el Farkasréten.
(Forrás: Wikipédia)
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a) Csoportosítsd az aláhúzott számneveket a tanultak szerint (tankönyv 89. oldal)!
Határozott
tőszámnév

sorszámnév

Határozatlan
törtszámnév

b) Figyeld meg a dátumok helyesírását! Fogalmazd meg, milyen helyesírási szabályok érvényesek rájuk! (Igénybe veheted a Helyesírási szótár segítségét is.)




8. A tankönyv 93. oldalán található táblázat segítségével pótold a hiányzó szavakat!

Az igenév olyan ______________________-ből képzett ___________________, melléknév vagy
határozószó, amelynek egyszerre vannak ___________________ és névszói tulajdonságai.
A melléknévi igenév további csoportokra bontható: _______________________________,
_________________________, _________________________.
9. Húzd alá az alábbi részletben az igeneveket, majd csoportosítsd őket!

Láthatatlan kicsi székre ülve rázogatta apám a csörgőmet; az elképzelt járóka rácsaiba kapaszkodva topogta körül Békasót. [...] Mint a szárazon fuldokló pontyhal, kerek
szájjal tátogatni kezdtem, majd előfohászként egy darabig brekegve – s állítólag kék párákat fújva –, magasan az átkok és csitító szavak zsivaja fölött rázendítettem: Oá! Oáá!
Oááá!...

Sütő András: Kék álhalál (részlet)

főnévi igenév:
melléknévi igenév:
határozói igenév: 
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Mondattan
1. Alakítsd át a legkisebb változtatással ezt a mondatot: Indul a vonat.

eldöntendő kérdő mondattá: 
kiegészítendő kérdő mondattá: 
felkiáltó mondattá: 
óhajtó mondattá: 
felszólító mondattá: 
2. Az alábbi mondat tanulmányozásával válaszolj a kérdésekre!

Az idősebbik lányom nagyon megszerette a játékos kiskutyát.
a) Hány szóból áll a mondat?
Húzd alá azokat a szavakat, amelyeknek a jelentése
nem befolyásolja a mondat alapjelentését!

b) Írd le a mondat szavainak szótári alakját!





c) Húzd alá a toldalékokat! Miben változtatták meg a szótári szavakat?
idősebbik 
lányom 
nagyon 
megszerette 
játékos 
kiskutyát 
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d) A tankönyv 101. oldalán található táblázat segítségével állapítsd meg, melyik állítások igazak a fenti mondatra! Választásodat indokold is!
Ez egy egyszerű mondat. 					

I

H

Ez egy összetett mondat.					I

H




A mondatban nincs állítmány.				

I

H

Ez egy tagolt mondat.					I

H




3. Mondatbővítés. Bővítsd a mondatot az utasításoknak megfelelően! Mindig az új

mondatot kell tovább bővítened!
Sütött.

(ki?)

(mit?)

(milyen?)

(kinek?)

(mikor?)

(mennyi?)
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Egyszerű és összetett mondatok
1. Olvasd el Baley Endre Vitorlázás című versét a tankönyv 172. oldalán!

a) Fogalmazd meg egy mondatban, miért érdekes a vers formája!


b) A vers szövegét az alábbiakban mondatokra bontottuk. Húzd alá az állítmányokat
két vonallal, majd állapítsd meg, hogy egyszerű vagy összetett mondatok!
Apa, az öcsém meg én tavaly egy egész hétig vitorláztunk az Adria azúrkék, sirályok
nevetésétől hangos tengerén.


Minden reggel, ha felkeltünk, mosolygott a nap felettünk, tíz szigetet körbejártunk,
delfineknek szalutáltunk.


Ugráltunk a hűs habokban, bámultunk a csillagokra, s mikor az égen egyik este hullócsillag szaladt, néztünk egymásra boldogan, és tudtuk, sosem felejtjük el ezt a szép
adriai nyarat.


c) Kik a cselekvői (alanyai) a versnek?


d) Hogyan utal rájuk a 2. és a 3. mondat?
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e) Vizsgáld meg az első mondatot! Írd le a mondatnak azt a részét, amely a vitorlázás
helyszínére utal!


f) Írd le a mondatnak azt a részét, amely a vitorlázás időpontjára és időtartamára utal!


g) Készítsd el a mondat szerkezeti ábráját úgy, hogy a kérdőszóknak megfelelő szavakat a vonalra írod!
______________________________________
(Mit csináltunk?)

_________________ _________________ _________________ _________________
(Kik?)			(Mikor?)		(Meddig?)		(Hol?)
h) Vizsgáljuk meg közelebbről az alábbi mondatrészlet szerkezetét! Mit olvashatunk
le a tenger szóra vonatkozó szószerkezetekből?
tengerén

___________________		
(Minek a…?)		

___________________		
(Milyen?)		

___________________
(Milyen?)

								___________________
								
(Mitől?)

								___________________
								
(Minek a…?)
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i) Mi a szerepe a vesszőnek az alábbi mondatrészletben? Hogyan értelmezhető a
részlet a vessző nélkül?
az Adria azúrkék, sirályok nevetésétől hangos tengerén


j) Tanulmányozd az alábbi mondatok szerkezetének ábráját! Írd a hiányzó kötőszókat a vonalakra!
A)

Minden reggel mosolygott
a nap felettünk (akkor)

_______ tíz szigetet
körbejártunk

_______ delfineknek szalutáltunk

ha felkeltünk
B)

Ugráltunk a
hűs habokban

_______ bámultunk
a csillagokra

s néztünk
egymásra
boldogan
(akkor)

mikor az égen egyik este
hullócsillag szaladt

és tudtuk (azt)

_______ sosem
felejtjük el ezt a
szép adriai nyarat

k) Válaszolj a kérdésekre!
Hány tagmondatból áll A) mondat?

Hány tagmondatból áll B) mondat?

Milyen viszony van az egymás mellett elhelyezkedő tagmondatok között? Milyen hiányzó kötőszókat írtál a vonalakra? Milyen tartalmi-logikai viszonyra utalnak?


Milyen viszony van az egymás alatt elhelyezkedő tagmondatok között? Tanulmányozd a
zárójelben található utalószókat! Milyen mondatrész szerepében állnak?
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Leírás
1. Radnóti Miklós 1930–1935 között lakott Szegeden. Egyetemistaként nem enged
hetett meg magának drága albérleteket. Az alábbi részlet későbbi feleségéhez,
Fannihoz írott egyik leveléből való. Mit említ a szoba előnyeként és hátrányaként?
Kedd este
Jóságom Édes, most itt ülök az új szobámban, jó meleg, kényelmes, levetkőzve ülök az
asztalnál, télikabát nélkül és nem fázom. Oly szokatlan. Jó ez a gázkályha, csak azt hiszem, kis szaga van. De hisz ez van a rendes fűtésnél is. Nézd kicsim, így néz ki a szoba:

Persze nem ilyen széles Drága, az ágy és a dívány között alig lehet elmenni. De hisz
úgysem akarok táncolni benne.
Előny: 


Hátrány: 


(A kép forrása: Péter László Radnóti Miklós szegedi lakásai
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/20373/1/tiszataj_2009_005_014-019.pdf)
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2. Tanulmányozd a rajzot, és készítsd el a szoba érzékletes leírását! Kerüld a „van”

ige használatát!






3. Válassz az alábbi lehetőségek közül egyet, és készíts róluk leírást! Te adj címet

a fogalmazásnak, és ügyelj arra, hogy minél érzékletesebb legyen az ábrázolás
(hangok, érzések, illatok stb.)!
•
•
•
•
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saját szobád
iskolád
a település, ahol laksz
a természet lakóhelyed közelében (pl. erdő, puszta, folyópart)

Baziliszkusz
1. Olvasd el az alábbi tájékoztatót a baziliszkuszról, majd vesd össze Tóth Krisztina

hasonló című versével (tankönyv 103. oldal)!
Megjelenése
A zöld baziliszkusz fél méternél nem sokkal nagyobb, 70–75 cm hosszú, súlya 140–
170 gramm.
Teste enyhén lapított, feje széles. Leglátványosabb testrésze a fejdísz, amely akár
7 cm magas is lehet. A nőstényeknek is van fejdíszük, de jóval kisebb, mint a hímeké.
A hímek nyakától a farkáig csipkés taréj húzódik végig, a nőstényekről ez hiányzik.
A baziliszkusz szeme sárga, fekete pupillákkal, ami kissé félelmetessé teszi a megjelenését.
Lábai nagyon izmosak, az ujjak végén hosszú és hegyes karmok találhatók, ez segíti
a kapaszkodásban.
Farka alakja oldalról lapított, ez segíti az úszásban.
A baziliszkusz lábán, az ujjak között hártya található, ezért képes arra, hogy hos�szabb távokat tud futni a víz felszínén. Olyan gyorsan szalad, hogy amikor a lába a víz
felületére csapódik, légbuborékokat hoz létre, majd ezekről a buborékokról rugaszkodik el, így képes tovább futni.
Mindez elképesztő energiát vesz igénybe, ezért csak különleges vészhelyzet esetén
alkalmazzák. Általában inkább az úszást választják: testfelépítésükből adódóan kitűnő
úszók.
Eredeti élőhelye
A baziliszkusz a nagyon meleg, nagyon párás környezetet kedveli: eredeti élőhelye
Közép-Amerika, a trópusi esőerdők tavas részei.
Viselkedése
A baziliszkusz igen jó úszó, és képes a víz tetején futni, ezért a víz jelenti számára a
biztonságot. Eredeti élőhelyén azokon a sziklákon szokott pihenni vagy napozni, amiket víz vesz körül, kedveli azokat az ágakat is, amelyek mélyen belógnak a víz fölé.
Ebben a környezetben tud a legnyugodtabban pihenni, mivel veszély esetén nincs
más dolga, mint azonnal a vízbe ugrani, és vagy elúszik, vagy villámgyorsan elfut a víz
tetején.
Vers

Ismeretterjesztő szöveg

Megjelenés
Élőhely
Viselkedés
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2. Valódi baziliszkuszról vagy a mitológiai lényről olvashatunk Balassi Bálint egyik

versében? Válaszodat indokold!
Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal,
bikák szarvokkal sértnek,
Körmökkel szép sólymok, foggal oroszlányok
szaggatnak, azmit érnek,
Csak az szép leányok s az basiliscusok,
hogy a szemekkel ölnek.




3. Írj egy ötsoros verset egy mesebeli állatról az alábbi séma kitöltésével! Rajzold

is le!
_________________________
Az állat (1 szó)
_________________________

_________________________

Milyen? (2 szó)
_________________________

_________________________

_________________________

Mit csinál? (3 szó)
______________ _________________

_________________ _______________

Miért szereted? (4 szó)
_________________________
Beceneve (1 szó)
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A rím
Szótár
A vers zeneiségét adja a sorvégek összecsengése, a rím. A rím jelölésére az ábécé kisbetűit használjuk.
Az azonos hangzású sorvégeket azonos betűvel szoktuk jelölni, ezt nevezzük rímképletnek. (A nem
rímelő sorokat x betűvel jelöljük.)

1. Az alábbi rímképletek elnevezése elárulja, milyen a rímek elhelyezkedése. Kösd

össze a rímképletet a megfelelő elnevezésekkel!
Rímképlet		Rímképlet elnevezése
aabb 			
páros rím
ölelkező rím
abba 			
abab			keresztrím
2. Állapítsd meg, milyen a rímelése az alábbi versszakoknak! Írd a vonalra, kinek a

verséből származik az idézet! Használd az internetet!
a)
Kis hajó az én reményem,
sem árboca, sem kormánya
csapkod a hullám keményen
gyönge sajkám veti-hányja.

b)
Túl ifjuságomon,
Túl égő vágyimon,
Melyeknek mostohán
Keserv nyilt nyomdokán

c)
Hajdanában, amikor még
így beszélt a magyar ember:
Ha per – úgymond – hadd legyen per,
Ami nem volt ép olyan rég.
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d)
Oh milyen jó volna ottan,
Abban a kis házikóban,
Élni, éldegélni szépen,
Békességben, csöndességben!...

e)
Van énnekem egy kedves cimborám,
Talpig derék, becsűletes fiú;
Midőn szomoruságnak szele fú,
Vidámság köpenyét akasztja rám.

3. Nemes Nagy Ágnes Ugróiskola című versének rímelése összetett. Írd a sorok

mellé a rímelő sorokat jelző betűket, majd azonosítsd a rímfajtákat!
Járok az utcán,
kip-kop, kip-kop,
még meg is állok
itt-ott, itt-ott.
Jó megállni, nézz oda,
ott egy ugróiskola,
felrajzolva járdaszélre,
zöld krétával nagyra, szépre,
mindenütt van, nézz oda,
itt-ott,
kip-kop,
egy-egy ugróiskola.
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A ritmus
Vannak szavak, melyeket Weöres Sándor lefoglalt magának, akaratlanul is. A galagonyát például biztosan; és a bóbitát és a zabszalmát, és azt, hogy piros láz vagy azt,
hogy piros ruhában. Úgy, ahogy Petőfi az alföldet, Ady a héját meg a nászt, vagy Vörösmarty azt, hogy rendületlenül. Nehéz életművéről bármit is mondani: megköt a
gazdagsága, az a kimeríthetetlen áradás, amit neve felidéz.
(Forrás: Borsodi Henrietta: „Mind elmegyünk…” – In memoriam Weöres Sándor, Kultúra
– 2019. január 20., vasárnap | 19:58)
1. Nézz utána az interneten, hogy melyik verseket idézik a kiemelt szavak!

Weöres Sándor 



Petőfi Sándor 
Ady Endre 
Vörösmarty Mihály 

2. Gyűjtsetek magatok is olyan szavakat, kifejezéseket, amelyek azonnal egy-egy

irodalmi művet vagy filmet juttatnak az eszünkbe!
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3. Weöres Sándor jól ismert gyermekverseiből idézünk. Írd le a sorokat szótagolva!

Bóbita, Bóbita táncol, 
körben az angyalok ülnek, 
békahadak fuvoláznak, 
sáskahadak hegedülnek. 
Paripám csodaszép pejkó, 
ide lép, oda lép, hejhó, 
hegyen át, vizen át vágtat, 
nem adom, ha igérsz százat. 
Tó vize, tó vize csupa nádszál, 
Egy kacsa, két kacsa oda-császkál. 
Sárban ezer kacsa bogarászik, 
Reszket a tó vize, ki se látszik. 
4. A fenti versek ritmusát a hosszú (–) és rövid (x) szótagok szabályos váltakozása

adja. Írd az alábbi ritmusképletek fölé a neki megfelelő versrészlet kezdő szavát!

xx–xx– – –

–xx–xxxx– –

–xx–xx– –

xx–xx– – –

–xx–xxxx– –

–xx–xx– –

xx–xx– – –

–xx–xxxx– –

–xx–xx– –

xx–xx– – –

–xx–xxxx– –

–xx–xx– –

5. Mit tekintünk a verstanban rövid, illetve hosszú szótagnak?
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A holló és a róka
1. Egészítsd ki a szöveget az alábbi szavakkal! (Egy szó ismétlődik.)

sekély, kövek, szomjas, korsó, inni, víz
A holló ______________ akart, mert nagyon ______________ volt. A ______________-ban a
víz ______________ volt, ezért ______________-et dobott a ______________-ba, hogy megemelkedjen a víz színe, és így hozzájuthasson a ______________-hez.
2. Írd a táblázatba a meghatározásoknak megfelelő szavakat!

akrobata, egyed, fél, funkció, intelligens, probléma, ragadozó, vetélytárs
Szó

Meghatározás
értelmes
zsákmányt ejtő (állat), amely a leölt állat húsával táplálkozik
az egyik résztvevő személy vagy csoport az emberi kapcsolatokban
a közönséget különféle ügyességi és tornamutatványokkal
szórakoztató
szerep, rendeltetés
versenytárs, ellenfél
élőlény, teremtmény
adva van a cél, de hiányzik a hozzá vezető út, eszköz, vagy
módszer
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3. A táblázat szavainak segítségével egészítsd ki a szöveget! Könnyítésül annyi vo
nalka található az üresen hagyott helyeken, ahány betűből a szó áll. A kétjegyű
betűk helyét is csak egy vonallal jeleztük.
A holló
A hollók különlegesen __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ madarak, ők rendelkeznek a
legnagyobb aggyal az összes madárfaj közül. Ismerjük meg figyelemre méltó képességeiket!
A többi varjúféléhez hasonlóan kiválóan utánozzák környezetük hangjait, köztük
az emberi beszédet is. Az egyes hangok különböző __ __ __ __ __ __ __ kat látnak el:
megkülönböztethetünk figyelmeztető, vadászatkor használatos és harci kiáltásokat is.
Érdekességek a hollóról:
1. Ha egy hollópár egyik tagja eltűnik, az egyedül maradt __ __ __ párja hangjának
utánzásával próbálja társát visszacsábítani.
2. Ha egy holló elpusztul, körbeveszik társai, megpróbálják kitalálni, mi pusztította
el, majd üldözőbe veszik a „bűnös” __ __ __ __ __ __ __ __ t.
3. Ha a holló találkozik egy emberrel, megtanítja a többieket, hogyan azonosítsák
az illetőt. Nem felejtik el az arcot.
4. Ezek a madarak pontosan emlékeznek arra, hova rejtették el az élelmet. De emlékeznek a társaik által elrejtett élelem pontos helyére is, így lopni is tudnak egymás rejtekhelyéről. (Néha úgy tesznek, mintha táplálékot rejtenének el, pedig
nincs is náluk semmi. Ezt valószínűleg a leselkedő __ __ __ __ __ __ __ __ __ ak
összezavarása érdekében teszik.)
5. A hollók __ __ __ __ __ __ __ __ megoldó képességét jól mutatja az a kísérlet, mikor a kutatók egy darab húst kötöttek egy zsineg egyik végére, a másikat pedig
a holló ülőrúdjához erősítették. A madárnak föl kellett húznia a zsineg egy részét
az ülőrúdjáig, majd hogy csőrével elérje táplálékát, rá kellett lépnie a zsinegre.
Ötből négy holló sikerrel teljesítette a tesztet.
6. A biológusok felismerték, hogy a hollók – különösen a fiatal __ __ __ __ ek – kiváló
__ __ __ __ __ __ __ __ k, képesek játszani: havas lejtőkön csúszkálnak le, fogócskáznak a farkasokkal, akrobatikus mutatványokat mutatnak be a levegőben.
Talán ezek a tulajdonságok magyarázzák, hogy a hollók évszázadok óta szereplői
különböző meséknek, a művészetnek és az irodalomnak.
(Forrás: Wikipédia)
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7. Igaz vagy hamis az állítás? Döntsd el a szöveg alapján!

A hollók …
… a varjúfélék családjába tartoznak.					

I

H

… mesék, irodalmi alkotások gyakori szereplői.			

I

H

… nem bántják a más állatok elrejtett élelmét.				

I

H

… agya a legnagyobb a madarak között. 				

I

H

… nem képesek egy adott cél elérése érdekében cselekedni.		

I

H

8. Mit tudsz a csókáról és a varjúról? Gyűjts róluk közmondásokat!






9. Mit tudsz a rókáról? Gyűjts érdekességeket róla könyvekből vagy az internetről!
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Reklám
1. Hogyan készül a disznósajt? Nézz utána!

2. Nézd meg az interneten A holló és a róka meséjét felhasználó reklámot (Disznó
sajtreklám Sas Istvántól)!

A reklám nyitóképében éppen ezt a mesét olvassa a róka – a nézők számára jól láthatóan, és ettől kap vérszemet: megvan az ötlet. Azt csak később látjuk, hogy mire is:
a fán ülő holló csőrében valami furcsa, rajzolt húsdarab van, ami sajtformára hajaz. A
reklámfőhős róka alkalmazza a meséből megtanult módszert, azonban ezúttal nem jár
sikerrel. A holló gondosan kiveszi a csőréből a disznósajtot, és a következő párbeszéd
zajlik le közöttük:
– Ezt nem adom! Ez disznósajt!
– Káár.
3. Miért hatásos ez a reklám?




4. Miben különbözik a reklám és az állatmese története? Válaszodhoz használd az

alábbi szempontokat:
Mire utal a kezdőképben az, hogy a róka A róka és a holló című mesét olvassa?


Mi van a holló csőrében?
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Sikerül-e megszereznie a rókának?

A reklám végén a róka azt mondja, hogy káár. Mit jelent ez a szó? Miért humoros a szó
használata?


5. Keress információkat Sas Istvánról az interneten! Készítsd el az adatlapját!

Neve: 
Foglalkozása: 
Születése (hely, dátum): 
Család: 
Halála (hely, dátum): 
Munkássága, fontosabb művei: 



6. Húzd alá az alábbi szövegben a legfontosabb állítást a reklámokról!

„Közhely, hogy a tömegkommunikáció korszakában élünk. Azt is mondhatjuk, hogy korunkat a tömeges meggyőzés törekvései jellemzik. Valahányszor bekapcsoljuk a rádiót vagy a
tévét, kinyitunk egy könyvet, folyóiratot vagy újságot, valaki mindig nevelni akar bennünket,
arról akar meggyőzni, hogy az ő áruját vásároljuk, hogy az ő jelöltjére szavazzunk, hogy azt
tartsuk jónak, szépnek vagy igaznak, amit ő annak ítélt. Ez a reklámban a legnyilvánvalóbb:
a gyakorlatilag azonos termékek előállítói óriási pénzeket költenek arra, hogy rábeszéljenek
minket: az ő csomagolásukban vásároljuk a készítményeket.”
(Elliot Aronson: A társas lény, Erős Ferenc fordítása, Akadémiai Kiadó, 2008.)

35

7. Aronson két igét hangsúlyoz a reklámok kapcsán: meggyőz, rábeszél. Olvasd el

az alábbi meghatározást, és válaszold meg a kérdéseket!
A meggyőzés esetén észérvek segítségével igyekszünk rávenni a célszemélyt arra,
hogy magáévá tegye gondolatainkat. Ha érzelmi motívumok alapján vagy erkölcsi
alapon döntünk arról, mit fogadunk el az érvelésből magunkra nézve irányadónak,
rábeszéléssel van dolgunk. Mind a rábeszélés, mind a meggyőzés során tudatában
van a hallgató annak, hogy befolyásolni kívánjuk.
a) Mi azonos a két ige jelentésében?



b) Van-e különbség a jelentésük között?



8. Állapítsd meg a következő állításokról, hogy meggyőzni vagy befolyásolni akar
nak! Döntésedet indokold is!
Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint azok a tanulók, akik naponta 3 órát interneteznek, nem teljesítenek jól az iskolában.



A te adományod segíthet ennek a helyes kölyökkutyának abban, hogy az utcáról egy
gondoskodó gazdihoz kerüljön.
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Higgy nekem! Már voltam ott korábban. Egyébként is nagyon hasonlítunk egymásra.



Onnan tudom, hogy olvastam az interneten.



9. A reklám hatékonyságát három tényező erősíti: 1. a reklám mérete; 2. a reklám

megjelenésének gyakorisága; 3. a reklám elhelyezése. Tervezzetek iskolátokban hatékony reklámhadjáratot a fentiek figyelembevételével! A reklámban
népszerűsítsétek a tiszta gyümölcslevek fogyasztását!
Mire figyeljetek:
• Hol akarjátok közzétenni?
• Ki a célközönség, azaz kinek szánjátok?
• Adjatok figyelemkeltő címet/jelmondatot! (Ez legyen rövid!)
• Keltsd fel a vonzódást a reklámozott áru iránt!
• Döntsétek el, milyen képet, film esetén hangot is használtok!
Cím 
Közeg (plakát, film, újság stb.) 
Célközönség 
Az áru előnyei 


A használt kép(ek) leírása 
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A romos ház hűséges lakója
1. Írd le négy-öt mondatban, hogyan nézett ki a ház Kányádi Sándor meséjében

(tankönyv, 162. oldal)!







2. A ház rokon értelmű kifejezései is olvashatóak a szövegben. Melyek ezek?



3. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését értelmező szótár segítségével!

tarisznya 
majszolgatta 
ímmel-ámmal 
vau-vau 
kosztozás 
viskó 
kalyiba 
roskatag 
megmar 
nyüszítés 
invitál 
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4. Az elbeszélés középső része párbeszédet tartalmaz az anya, a kisfiú és a nagyfiú

között. Jelöljétek a táblázatban, ki beszél! Készítsetek előadást a részletből!
Alakítsatok 5 fős csoportokat: 3 szereplő, 1 rendező, 1 jelmez- és díszlettervező!
Jelöljétek a szövegben, ki a beszélő, majd osszátok szét a szerepeket!
Használjátok a mellékelt forgatókönyvet a felkészüléshez: a rendező és a jelmezés díszlettervező jelölje benne az elképzeléseit.

Forgatókönyv
Szereplő

Szöveg

ANYA

Kinek ez a töméntelen ennivaló, kisfiam?

KISFIÚ

Nekem. Kinek másnak?
Az egyik barátomnak viszem.

ANYA

Hát ki olyan barátod van, aki
rád szorulna?

KISFIÚ

Van.

NAGYFIÚ

Véletlenül nem négylábú ez a te
éhes barátod?

KISFIÚ

De.

NAGYFIÚ

És úgy szokott üdvözölni, hogy:
vau-vau?

KISFIÚ

Úgy. Ismered?

NAGYFIÚ

Mintha láttam volna, ott az
öreg fal mellett, a romos házban, mintha ott lakna.

Az előadásra vonatkozó
megjegyzések (díszlet, szereplők
érzelmei, viselkedése)
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Szereplő
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Szöveg

KISFIÚ

Ott lakik szegényke. De te honnan ismered?

NAGYFIÚ

Láttalak egyszer együtt „tízóraizni”.

KISFIÚ

Meglestél?

NAGYFIÚ

Véletlenül láttalak meg. Amikor
elibéd mentem, hogy együtt jöjjünk haza, mert csak nálam volt
kulcs. Nem is zavartalak a közös
kosztozásban. Csak egy kicsit
túl drágának találom kutyaeledelnek a vajas-sonkás kenyeret.
És nem is lakik jól vele.

KISFIÚ

De akkor mit adjak?

NAGYFIÚ

Ételmaradékot, csontot.

KISFIÚ

Csontot kap a szomszédból is.
Mert ők is szeretik.

NAGYFIÚ

Ha szeretik, miért nem veszik
magukhoz?

KISFIÚ

Mert nem akarja elhagyni a helyet, ahol mostanáig élt. A bácsi, akié volt, meghalt. Jöttek a
rokonok, elvitték a bútorokat.
Mindent. A kutyust is elvitték,
de az visszajött. Lehet, hogy
rosszul bántak vele a rokonok.
De inkább hűségből jött vissza.

Az előadásra vonatkozó
megjegyzések (díszlet, szereplők
érzelmei, viselkedése)

Szereplő

Szöveg

NAGYFIÚ

Honnan tudod?

KISFIÚ

A szomszéd bácsi mondta. Oda
se ment. Pedig ők igazán szeretik. A házat lebontják. Olyan
roskatag, inkább viskó, mint
ház, s olyan kicsi is, mint egy
kalyiba. Az ajtót, az ablakot is
elvitték a rokonok, de Tiszának
így is jó.

NAGYFIÚ

Tiszának hívják?

KISFIÚ

Tiszának, a szomszéd bácsi
mondta, aki vackot is csinált
neki az egyik még eléggé védett
sarokban. Ott a telet is kihúzhatja.

ANYA

Csak valami baj ne legyen ebből
a kutyahistóriából. Nehogy meg
találjon marni.

KISFIÚ

Nem mar meg. Szeret engem.
Engem szeret a legjobban. Próbálkoztak már mások is barátkozni vele, de az ételüket se fogadta el. Velem még sétál is egy
keveset, sokszor a sarokig is elkísér, de aztán siet haza. A bácsi
is azt mondta, nyugodtan barátkozhatom vele. Jó erkölcsű
kutya, azt mondta.

Az előadásra vonatkozó
megjegyzések (díszlet, szereplők
érzelmei, viselkedése)
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Omlett vagy rántotta?
A tojást számos módon el lehet készíteni, igaz rá az állítás, miszerint mindenki másképp csinálja, és mindenki másképp szereti. Azt azonban kevesen tudják, hogy mi a
különbség a két legnépszerűbb változat, az omlett és a rántotta között.
Rántottát mindenki tud készíteni, a ízesíthetjük hagymával, kolbásszal, gombával,
sajttal. A rántotta titka azonban az alapokban rejlik: a tojást sütés előtt egy villával ös�szekeverjük, sózzuk, borsozzuk, és serpenyőben, kevés zsiradékon, alacsony lángon,
folyamatosan kevergetve sütjük. A ránt ennyit tesz: süt.
Az omlett ezzel szemben egy kevés tejszínt vagy tejet és lisztet is tartalmaz. A legismertebb változat szerint feltörünk három tojást, sózzuk, hozzáadunk egy kevés tejszínt,
egy evőkanál lisztet, és simára keverjük. Serpenyőben vajat olvasztunk, majd a felforrósodott zsiradékba öntjük a tojásos masszát. Az omlett mindkét oldalát megsütjük,
végül háromszögbe hajtjuk vagy feltekerjük. Az omlett édes változatban is elkészíthető,
akkor a só helyett cukrot adunk a tojáshoz. A sós változat esetében gyakran sajttal is
megszórják a még kettéhajtás előtt álló omlettet, így a sajt elolvad a tojás közepében.
1. Fogalmazd meg, mi a különbség a rántotta és az omlett között!






2. Írd le az omlett receptjét! Add meg a hozzávalók mennyiségét is! A folyamatot

bontsd lépésekre, és a lépéseket beszámozva írd le az étel elkészítését!
Hozzávalók: 

Elkészítés: 
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3. Mit jelentenek az alábbi szavak, szólások? Írd betűjelüket a jelentésüket megadó

sorok elé!
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

a tojás okosabb akar lenni a tyúknál
(egyszerű mint a) Kolumbusz tojása
kakukktojás
levágja az aranytojást tojó tyúkot
(még) tojáshéj van a fenekén
okostojás
(olyanok), mint két tojás
tojástáncot jár
úgy bánik vele, mint a hímes tojással
úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás

____ gyengéden, tapintatosan, kíméletesen, óvatosan bánik valamivel/valakivel
____ feltűnően hasonlítanak egymásra
____ okoskodó, tudalékos ember
____ óvatosan lépked; kényes, veszélyes helyzetben a kockázatot kerülve cselekszik
____ éretlen, tapasztalatlan gyerek még
____ nagyon hasonlítanak egymásra
____ ne akarj annak tanácsot adni, aki nálad idősebb, tapasztaltabb
____ átmeneti haszonért veszni enged nagy lehetőségekkel kecsegtető üzletet
____ egy eltérő jellemzője miatt a felsorolt hasonló dolgok közé nem illő elem
____ látszólag nehéz, valójában azonban nagyon egyszerű kérdés, feladat
4. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten az alábbi két kifejezés eredetének!

kakukktojás 

Kolumbusz tojása 
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Levélírás
Az alábbi levelek Petőfi Sándor és Arany János levelezéséből valók.
Pest, február 4. 1847.
Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm. Az
„Életképek”-ben ki fog ugyan jőni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni
azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a
nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez
a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokallta már látni,
mint martírkodnak milliók, hogy egypár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a
népet, pokolba az aristokratiát!
Írjon Ön nekem, ha nem fogja restellni; írjon magáról, akármit, mindent, hány éves,
nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magos-e vagy alacsony ... minden érdekelni
fog. Isten Önnel, Isten Önnel. Ab invisis* őszinte barátja
Petőfi Sándor
*ab invisis (ab invízisz, latin): ismeretlenül
Koltó, szeptember 17. 1847.
Szerelmetes fa-Jankóm! Leveledet kapám (és ásóm!). Nagyon szép tőled, hogy olyan
hosszan írsz, ezután is úgy tégy, de tőlem ezt ne kívánd viszont, a világért se! Mióta
megházasodtam, olyan lusta vagyok, mint valami török basa, még csak verset se írok,
hát egyebet hogy írnék. Tisztel és ölel atque* csókol benneteket barátod
Október vége felé nálatok leszünk!

P. Sándor

*atque (atkve, latin): és, sőt
1. A két vers között pár hónap telt el. Milyen változásokat vehetünk észre a két le
vél között? Mi bizonyítja, hogy barátságuk elmélyült?
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2. A 2. levél elején két szójátékkal kezd Petőfi. Magyarázd meg őket! Segítségül

megadjuk, hogy a kapám régies alak itt a kaptam múlt idejű igének felel meg.
Szerelmetes fa-Jankóm! Leveledet kapám (és ásóm!)




3. Mik a levél állandó formai elemei?




4. Írd át a dátumokat a mai helyesírási szabályoknak megfelelően!




5. Új lakásba költöztetek. Írj a következő személyeknek levelet, amelyben tájékoz
tatod őket az új lakásról!
a) barátodnak
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b) egy idős rokonnak








c) a helyi önkormányzat adóosztályának








d) osztályfőnöködnek
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Blog, sms, chat, e-mail
Szótár
Napló – naponként (vagy meghatározatlan időközökben) készített magánjellegű feljegyzések sorozata.
Formáját az események időrendjét követő feljegyzések határozzák meg.

Blog – a naplóhoz hasonlít, a bejegyzések leggyakrabban fordított időrendi sorrendben
vannak.
A blogok többsége nyilvános weblapként működik bármely internethasználó által elérhetően. Az eredeti „weblog” kifejezés a „web” és „log” (napló) szavak összetételéből
keletkezett, ebből rövidült a blog alak.
Témája lehet:
• az interneten közzétett személyes, egyéni napló,
• politikai véleménynyilvánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció eszköze,
• egy szűkebb terület (pl. receptek, irodalom, film)
A blogoknak nincs formai vagy tartalmi megkötöttsége, de általában szöveges
bejegyzésekből állnak.
A blogolás a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után kapott nagy lendületet: a hivatalos tudósítások mellett megjelentek az eseményekről beszámoló civil tudósítók.
1. A blogok leírásához társítsd a megfelelő blogtípus nevét!

1. blogregény, 2. hírblog, 3. szakmai, 4. személyes, 5. tematikus
A napló webes változata. Egy szerzője van, aki a saját életének részleteit vagy egy aktuális, konkrét téma szempontjából osztja meg gondolatait. Az emberek leírják a mindennapi tapasztalataikat, érzelmeiket,
költeményeiket, írásaikat és gyakran lehetőséget adnak az olvasóknak a részvételre.
Egy adott témára koncentrál, saját tapasztalatok, kutatások megosztása, illetve reagál a témában közzétett más publikációkra.
Olyan tematikus blogok, amik kimondottan egy adott szakterülettel
foglalkoznak, így nem feltétlenül a látogatószámuk növelése a céljuk,
hanem a szakmai körökben történő elismerésük.
A weben kialakuló, többnyire blogbejegyzések formájában közzétett
interaktív irodalmi próza.
Hírkivonatokat tartalmaz egy adott témakörből.
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2. Mire kell vigyáznod, ha blogot kezdesz írni? Milyen veszélye lehet a blogolásnak?






Sms
Az internetes nyelvhasználat sokban hasonlít a szóbeli közlések lazább szerkesztéséhez. Mivel az élőbeszédben nagy szerep jut a testbeszédnek, arcjátéknak, egyre több
hangulatjel teszi lehetővé, hogy sms-einkben érzéseinkről is tájékoztathassuk a címzettet.
3. Mit jelentenek az alábbi hangulatjelek?

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

A) ����������������������������������������������������������������������������
B) ����������������������������������������������������������������������������
C) ����������������������������������������������������������������������������
D) ����������������������������������������������������������������������������
E) ����������������������������������������������������������������������������
F) ����������������������������������������������������������������������������
G) ����������������������������������������������������������������������������
H) ����������������������������������������������������������������������������
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E-mail (ímél)
Az internetes e-mail-üzenetek két fő részből állnak:
FEJLÉC

TÖRZS

4. Egészítsd ki az ábrát szöveggel! Írj e-mailt egy ismerősödnek, amelyben segítséget

kérsz tőle!
Csetelés
5. A csetelés olyan társalgási forma, amely két vagy több ember között online (leggyak
rabban az interneten keresztül) történik. A csetelésnek is van illemtana. Húzd alá,
hogy az alábbi szabályok közül melyiket ajánlod betartani!
•
•
•
•

Illik köszönni „érkezéskor” és „távozáskor” is.
Ne használj csupa nagybetűt, mert azt a csetelők kiabálásnak tekintik.
Küldj minél több üzenetet – függetlenül attól, hogy érdeklődik-e a beszélgetőtársad.
Mivel az interneten nem ismerjük a társunk valódi kilétét, nem kell visszafognunk magunkat, ha meg akarjuk mondani neki a magunkét. A névtelenség miatt nyers megfogalmazás is elfogadott.
• Mint a való életben, a káromkodás a csetelésben sem helyeselhető.
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Piktogramok
1. Az alábbi piktogramok a buszon utazók számára mondanak el fontos szabályo
kat! Mit jelentenek? Húzd alá a helyes választ!

1. A buszon tilos a dohányzás!
2. Az utcán nem szabad dohányozni!
3. A gyerekeknek tilos a dohányzás!
4. A dohányzás árt az egészségnek!

1. A hamburger és a fagylalt egészségtelen étel.
2. Tilos ételt felvinni a buszra!
3. Ne tedd az ülésre a hamburgert és a fagylaltot!
4. Ne kínáld étellel a buszvezetőt!

1. Ne zavarj a hangos telefonálással másokat a buszon!
2. Nem tilos mobiltelefont felvinni a buszra!
3. Zenét hallgatni a buszon fülhallgatóval megengedett.
4. Némítsd le a telefont a buszon!
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Hol nyaraltál?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
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