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Bevezetés
A magyar irodalom nemcsak a Magyarországon élő írókat, költőket és műveiket, hanem bárhol a világban a magyar nyelven létrehozott alkotásokat jelenti.
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Kányádi Sándor
Szilágyi Domokos
RO M Á N I A

A térképen a szomszédos országokban elhelyezkedő magyar lakta területeket is láthatod: Erdély, Délvidék, Felvidék, Őrvidék és Kárpátalja. A teljesség
igénye nélkül megjelenítettük néhány olyan irodalmi személyiség nevét is a
térképen, akikkel már találkoztál is eddigi tanulmányaid során. Alsó tagozatban olvastatok már Szilágyi Domonkostól vagy Osváth Erzsébettől is verseket,
mondókákat. Kányádi Sándor pedig versekkel és mesékkel is szinte minden
évben megjelent az olvasókönyveitekben.
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Család, otthon, nemzet
Az én családom, otthonom, nemzetem
1. 	Helyezd el az alábbi fogalmakat az ábrában!
nagypapa
anya

osztálytárs
tanár

boltos

szomszéd néni

barát
nagybácsi

államfő

buszsofőr

unokatestvér

orvos

barátnő
én

2. 	Nevezz meg egy olyan népcsoportot, ahol a mi kultúránktól eltérően értelmezik a család fogalmát!
Írd le az eltéréseket!

3. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit jelent az otthon kifejezés!

4. 	Nézz utána a könyvtárban, az interneten!
a) Mely európai országokban élnek nagy számban magyar nemzetiségűek? 
b) Húzd alá, melyik mai ország területén élnek a legtöbben magyar nemzetiségűek!
Románia
Szlovákia
Horvátország
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Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék…
1. 	Figyeld meg, hány mondatból áll a vers! Állapítsd meg a mondatokról, hogy a beszélő szándéka szerint, milyen mondatfajtába tartoznak!
1. versszak:
2. versszak:
3. versszak:
2. Vajon miért az elvágyódást választotta motívumként a költő?

3. 	A költői szabadság nem azt jelenti, hogy a költőknek nem kell a magyar helyesírás szabályait követni.
De fontos tudni, hogy íróink és költőink annak a kornak a helyesírását követték, amelyben éltek és
alkottak. Ezért fordulnak elő az irodalmi alkotásokban olyan szavak, amelyeket a mai helyesírás szerint másképpen kellene írnunk.
a) Húzd alá Arany János Itthon című versében azokat a szavakat, amelyeket ma másképpen kell írni
a helyesírási szabályok vagy a mai beszélt nyelv szerint!
Mint a madár a fészkére,

Szívem ifjul, gyermekké lesz:

Szomju vándor hűvös érre,

Kis örömet nagynak érez,

Mint a gyermek anyaölbe:

Körülem is ártatlan kedv

Vágyom én e nyájas körbe.

Játszi pillangója repked.

Itt, enyelgő kis családom

És felejtem egyelőre

Közt, van az én jó világom;

Gondjaimat a jövőre:

Künn borong bár a magasban:

Mi nehéz súly függ e vállon,

Itt örökké csillagos van.

Nehogy kedvök búra váljon.

Csillogó szem, mosolygó ajk:

Gyermek-szívvel, öntudatlan

Ez az amit szívem óhajt,

Nyugszom meg e gondolatban:

S küszöbömet átallépve,

Hogy övéit el nem hagyja,

Ez derűl itt én elémbe.

Ki mindnyájunk édesatyja.

b) Írd le a mai helyesírás szabályainak vagy a beszélt nyelvnek megfelelően az aláhúzott szavakat!
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4. 	Olvasd el Benedek Elek Repülj, Csillag, repülj! című versét! Készíts minden versszakhoz külön illusztrációt!
Repülj, Csillag, repülj,
Meg se állj hazáig,
Ne várjon az édesanyám
Én reám sokáig.

Repülj, Csillag, repülj,
Árkon át, bokron át,
Hadd lássam már, édes lovam,
A templomunk tornyát!

Állj meg, Csillag, állj meg,
Itt vagyunk a tanyán!
Látom is már, csókolom is,
Az én édes anyám!

a) Ki vagy mi Csillag?
b) Mit akar kifejezni a költő a repülj szóval?
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5. 	A motívum a művészetekben a legkisebb önálló kifejezőegység, amely a mű során általában ismétlődik. Párosítsd a felsorolt motívumokhoz a betűjelek segítségével a megjelenési formájukat!
: elvágyódás,

: hímzés,

: zene,

A

B

C

: mese,

: hazavágyódás,
D

E

Ó ha cinke volnék…

F

három királyfi útnak indul

: tánc

Repülj, Csillag, repülj

j j
œœœ
ugrós lépés

6. Hasonlítsd össze Weöres Sándor, Arany János és Benedek Elek három olvasott versét!
Téma

Érzések

Ó ha cinke volnék

Tölts
Itthon

Repülj, Csillag, repülj!
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Petőfi Sándor: Füstbement terv
1. 	Tegyél x-et! Melyik alábbi mondat jelentésével egyezik meg a vers második versszakának két utolsó
sora?
Mikor majd felém kitárja a karjait, amelyekkel a bölcsőmet is ringatta valaha.
Az énekkar megszólal, amikor ringatni kezdi újra a bölcsőmet.
2. Hogyan kötődik az anya-fiú kapcsolathoz a gyümölcs a fán motívum?

3. 	Párosítsd a Füstbement terv című versből vett szavakhoz a velük összecsengő/rímelő szavakat! Húzd
alá a megfelelőt a második oszlopban!
gondolkodám =

– hazafelé / szólítani / látott anyám

terjeszti ki =

először is / szépet neki / ringatá

szaladt =

számtalan / gondolat / az idő

anyám… =

toppanék… / szótlanúl… / a fán

4. Gyűjts olyan verseket magyar költőktől, amelyek a családról szólnak!

5. Készíts illusztrációt az egyik vershez, amit te gyűjtöttél!
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Petőfi Sándor: Egy estém otthon
1. 	Gyűjts a versből három olyan szót vagy részletet, amely nem felel meg a mai helyesírási vagy nyelvhelyességre vonatkozó szabályoknak! Írd le a mai helyesírásnak megfelelően is!
Versből gyűjtött

Mai helyesírásnak, nyelvhelyességnek megfelelő

2. Fogalmazd meg másképpen!
Hja, az idő lejár.
Amint nyelvünkre jött;
Szemében „mesterségem” / Most is nagy szálka még;
De ő makacs fej! föl nem / Világosíthatám.
Nem sok hajszála hullt ki / A tudományokért.

3. 	Mit gondolsz, Orlai Petrich Soma festményén (tankönyvi kép 16. oldal), miről beszél Petőfi Sándor
éppen a szüleinek? Válaszodat indokold is!

4. Alkoss a megadott terjedelemben szöveget Egy estém otthon címmel!
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Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér
1.

a) Mi van a versbeli Küküllőn?
b) Mit gondolsz, mi lehet a Küküllő?

2. 	Mivel foglalkozhattak a felsorolt mesteremberek? Párosítsd a mesterségeket a leírásukkal! Ellen
őrizd a megoldásodat a szöveg alapján vagy a Magyar értelmező kéziszótárban!
Az étkezésünkhöz szükséges
magvak kézi vagy természetes
forrású erővel történő összezúzását, vagyis őrlését végzi a
malomban.
=

= kádár =
= molnár =
= vályogvető =

Hordók, faedények készítésé
vel foglalkozó mesterember.
=

= fazekas =

Vászonkészítő szövőmester.

= bognár =

A legősibb foglalkozások egyike.
Halászat, vadászat és gyűjtögetés.
A lápvidék környékén élő embe
reket nevezték így, akik kimondottan a rétből, mocsárvidékből éltek, földet nem műveltek.
=

Mesterember, aki agyagból korongolt és égetett edény készítésével
foglalkozik.
=

=
Pelyvás sárból vetővel szárított
agyagtéglákat készítő mester.
=

= pákász =
= takács =

3. Melyik kép, milyen mesterséget ábrázol? Írd a képek alá!
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Kisiparos, aki egy műhelyben végzi a hintó-, kocsi- és szekérkészítés
műveleteit.
=

Család, otthon, nemzet
4. Egészítsd ki a mondatot!
A foszlós nagyanyó-kenyér sokkal jobb, mint amit a boltban vásárolunk, mert…

5. A malom őrlő, daráló, hántoló szerkezet. Mi a különbség a képen látható két malom között?
vízimalom

szárazmalom

6. 	Végezz kutatómunkát! Nézz utána az interneten, hol találhatók hazánkban száraz- és vízimalmok!
Jelöld a helységeket a térképen is!

Miskolc
Salgótarján

Nyíregyháza

Eger

Győr

Tatabánya

Debrecen

BUDAPEST

Szombathely
Veszprém

Szolnok
Székesfehérvár
Kecskemét

Zalaegerszeg
Kaposvár

Szekszárd

Békéscsaba

Szeged

Pécs
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7. 	Készítsd el A kenyérsütés története című tankönyvi írás alapján a kenyér receptjét!
a) Hozzávalók:

b) Hogyan kerül a kenyér az asztalra? Rendezd sorba számozással a képeket!

c) Elkészítés menete:

8. 	Párosítsd a tájszavakat a mai nyelvben használt párjukkal, leírásukkal! Vigyázz, kettőnek ugyanaz a párja!
langalló =

= krumplilepény

laska =

= kenyérsütésnél készülő lángos

= lapos tészta
lacska =				
lapcsánka =
görhöny =
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= vékony sült lepény

Család, otthon, nemzet

Szokásaink, hagyományaink, helyünk a világban
1.

Milyen ünnepi szokásokat tart a te családod? Sorolj fel néhányat!

2. Csoportosítsd a megadott szempontok szerint a népszokásokat! A számok beírásával válaszolj!
1

betlehemezés

3

Luca-napi széklábfaragás

2

bolondmenyasszonytánc
4

komatálküldés

5

György-napi (állatok) első kihajtása

9

Katalin-napi „katalinághoz” kapcsolódó jóslás

6

7

Márton napi lakoma

8

kiszehajtás

Szentiváni tűzgyújtás
10

Busójárás

Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások:
Társadalmi népszokások:
3. Melyik népszokáshoz kapcsolhatóak az alábbi képek?

4. Készíts rövid ismertetőt egy, a lakóhelyed környékén ismert népszokásról/szokásról!

5. 	Gyűjts olyan magyar népszokásokat a Kárpát-medence egész területéről, amelyeket ma is ápolnak
az ott lakók!
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Arany János: Családi kör
1.

Gyűjtsd ki a versből az élőlények (növények, állatok) megnevezéseit!

2. Hogyan? Milyen? Próbáld emlékezetből felidézni mit írt a költő, és egészítsd ki az alábbi részeket!
bólingat
tornyán

,
kérődzik
hold világa

kenyér-darabocskát
pipáját a tűzbe meríti
szempilláit

3. Melyik rész ismétlődik a versben? Másold a vonalra!
Indokold meg, vajon miért ez a rész ismétlődik!

4. Értelmezd az alábbi részleteket!
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, / Természete már ez magyar embereknek. 

Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
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Petőfi Sándor: Magyar vagyok
1.

Sorold fel az öt világrészt! Karikázd be, hogy mi melyik világrészen élünk!

2. Írj konkrét földrajzi példákat az alábbi idézetekhez! Használd az Atlaszod!
Van rajta bérc, amely tekintetet vét 
És rónasága, mintha a föld végét / Keresné, olyan messze-messze nyúl.

3. Mit jelent a kifejezés: Európa színpadán mi is játszottunk? A helyes válaszhoz tegyél x-et!
Petőfi és színtársulata fellépett az Európa Színpadon.
Mi, magyarok is alakítottuk Európa történelmét.
Európa közepén található egy nagy színpad, amelyen sok magyar fellépett.
4. 	Nevezz meg olyan konkrét történelmi eseményt, amelyben Petőfi Sándor is fontos szerepet töltött be!
a) Add meg a pontos dátumát és helyszínét annak az eseménynek, amelyhez Petőfi Sándor Nemzeti
dal című verse kapcsolódik!
b) Idézz fel más neves személyeket, akik a fenti naphoz kapcsolódóan Petőfivel közösen vettek részt
az eseményekben!

5. 	
Magyar vagyok. Ezzel a mondattal kezdődik minden versszak. Húzd alá a lenti kezdő sorok közül annak a versszaknak a kezdő sorát, amelyiktől kezdve Petőfi más hangnemben szólal meg, azaz a vers
fordulópontja!
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?

Magyar vagyok. Természetem komoly,

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
6. Fogalmazd meg 1-2 mondatban, mit jelent a Kárpát-medencei magyarok kifejezés!
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Mesék világa
1. 	Karikázd be azt az öt jellemzőt, amelyek szerinted a legfontosabbak ahhoz, hogy egy történet mese
legyen!
furfangos főszereplő

próbák

segítők

meseszámok

boldog befejezés

állatszereplők

természetfeletti
tulajdonságokkal
bíró főhős
csodás események

csodás lények

tréfás befejezés

a sárkány legyőzése

2. 	A meséknek ma már többféle feldolgozása létezik: könyv, illusztrált könyv, diafilm, video-, báb- vagy
játékfilm, hangoskönyv. Írd le, milyen élmény számodra, amikor hallgatod, nézed és olvasod a mesét! Melyiknek mi az előnye? Folytasd a megkezdett mondatokat!
Amikor hallgatom,
Amikor nézem,
Amikor olvasom,

3. 	
Játék: A csoport kört alkot. A csoporttagok egy labdát dobnak körbe. A tanár kezdi. Mond egy mese
címet, majd akinek a labdát dobja, az mondja a következő mese címet. A labdát mindenki csak egyszer kaphatja meg, ezért figyelni kell, hogy kinél volt már.
4. Írj rövid mesét! Adj címet, és vigyázz a meséd tagolására is!
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Az égig érő fa
1.

Válaszoljatok Az égig érő fa című mese alapján a kérdésekre!
a) Mi vitte fel a királyleányt az égig érő fa tetejére?
b) Mi a foglalkozása a fiúnak, aki a királylány megmentésére indul?
 i mondja ezt Jánoskának? Menj a királyhoz, s jelentsed, hogy te fölmászol az égig érő fára, s le is
c) K
hozod a királykisasszonyt.
d) Miből készíttetett magának bocskort Jánoska?
e) Melyik meseszámok fordulnak elő a mesében? Írj példákat!
f) Ki segítette Jánoskát a küldetésében?
g) Írj olyan mesealakokat, akik valamelyik általad olvasott mesében segítik a hőst! Írd melléjük
a mesék címét is!

h) Hol tartja a sárkány az erejét? Rajzban válaszolj!
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2. Sorolj fel a mesében előforduló fantasztikus tulajdonságokkal felruházott élőlényeket, tárgyakat!
Élőlények:
Tárgyak:
3. 	Készítsd el a saját varázstárgyadat! Bármilyen anyagot és eszközt használhatsz, de gondolj az újrahasznosításra is!
4. 	Mit gondolsz, az égig érő fa milyen jelentésekkel bírhat a mesében? Folytasd a megkezdett mondatokat!
Az égig érő fa a felnőtté váláshoz vezető út jelképe, mert…

Az égig érő fa a világ tengelye, amely összeköti a földet az éggel, mert…

Az égig érő fa a saját fejlődésünk jelképe, mert…

5. 	Írd le, mit jelentenek az alábbi szólások, közmondások!
Nem látja a fától az erdőt.
A vén fát által ne ültesd.
Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem. 
A mely fának árnyékában nyugszol, ne nyesegesd.
A fát gyümölcséről, az embert erkölcséről könnyen megismerheted.
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Fehérlófia
1.

Keress három csodás elemet a Fehérlófia mesében! Írd le azokat röviden!

2. 	Gyűjtsd ki a mese szövegéből, kikkel ismerkedik meg Fehérlófia a mesében! Állapítsd meg, hogy ki
segítette vagy gátolta a főszereplőt!
Találkozott Fehérlófiával

Segítette vagy gátolta?

3. Melyik próbatétel tűnt számodra a legnehezebbnek? Válaszodat indokold is!

4. Fogalmazd meg néhány mondatban, hogy mi történt az alábbi szerkezeti egységben!
Bonyodalom:

5. Hasonlítsd össze a megadott szempontok szerint a Fehérlófia és Az égig érő fa meséket!
Közös vonás:
Eltérés:
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Mondák világa
1. Olvasd el a mondát, és oldd meg a feladatokat az olvasottak alapján!

Rege a csodaszarvasról
Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres-nevezetes fejedelem, akit
Nimródnak1 hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája, ménese volt ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, Magyarnak2
a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű legény volt mind a kettő. Sas a szemük, villám a kezük.
Nagy vadászember volt Nimród, s akármerre űzte-kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a
két fia.
Mondta is neki a felesége, Enéh3 királyné:
– Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákapatod a gyerekeket a vadászatra.
– Ahogy az isten akarja – felelt mosolyogva az öreg fejedelem. – Én már csak annak örülök, hogy
nem kell már azokat félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak.
Később a fiúk apjuk nélkül is elmentek vadászni.
Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. Ötven deli levente kísérte
Hunort, ötven nyalka legény Magyart. Sok madarat halomra nyilaztak, dárdájuk számtalan vadat
leterített.
A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkant fel előttük.
De olyan ám, amilyent még sohase láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú.
– Ezt már csak nem hagyjuk itt! – kiáltott Hunor, lovára pattanva.
– Legjobb volna elevenen elfogni, és hazavinni édesanyánknak! – Azzal felszökött paripájára Magyar is. Hajrá, száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak! Árkon-bokron keresztül, hegyről le, hegyre
fel, sűrűből tisztásra, mezőről berekbe.
Reggeltől napszállatig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják,
nagyot szökkent a gyönyörű állat, s egy
locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől.
A daliák egymásra néztek.
– Szeretném tudni, bátyám, hová kerültünk – szólalt meg Magyar.
Körülnéztek, s csudaszép tájékot láttak
maguk körül. Selyem a füve a legelőknek,
mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben
seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal. Hajsza a csodaszarvas után – Képes krónika
1

 imród: a mondákban, krónikákban Ménrót alakban is élő név, akit a hunok és a magyarok ősapjának tekintettek. A hunok
N
Hunortól származtatták magukat.
2 Magyar: a mondákban, krónikákban Magor és Magóg alakban is élő név, akitől a magyarokat származtatták.
3 Enéh: Hunor és Magor (Magyar) anyjának neve. Régi magyar személynév is. Jelentése: nőstény szarvas, szarvasünő, szarvastehén.
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– Hej, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni! – sóhajtott Hunor.
– De megszakadna apánk, anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket – felelte Magyar.
– De látnak ám! – fordította hazafelé Hunor a lova fejét. – Szüleinkhez hazatérünk, szándékunkra
áldást kérünk!
Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta szándékukat, csak
Enéh királyné sopánkodott:
– Jaj, édes gyerekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki
gyolcsruhátokat?
– Majd csak ad az isten arra is valakit – biztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csakugyan adott
is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és
ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dul királynak a két lánya mulatott, mind a kettő
ötven-ötven lánypajtásával. Táncoltak, bújócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint liliomvirágok a szélben.
Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel.
– No, fiúk, lesz már, aki főzzön, mosson ránk! Ebből lesz csak nagy lakodalom!
Úgy is lett! Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki:
– Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó-kapa válasszon el bennünket egymástól.
Hunornak és Magyarnak a két királylány jutott. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, s azok voltak a hunok. A keleti fele jutott Magyar leventének,
s ezeknek utódjait nevezték magyaroknak. Az országot Szittyaországnak. Ez a szép monda pedig
szálljon tovább is szájról szájra.
magyar monda, Móra Ferenc feldolgozása

a) Karikázd be a monda szövegében a szereplők nevét!
b) Hunor és Magyar milyen tulajdonságait ismerted meg?
Hunor:
Magyar:
c) Hogy hívták a mondában megjelenő apákat, és mi volt a „foglalkozásuk”?
:
:
d) Keretezd be a szövegben, miért sopánkodott a daliák anyja!
e) Gyűjts a mondából valós és mesei elemeket!
Valós elemek:
Mesei elemek:
2. Bizonyítsd be eddigi ismereteid alapján, hogy az olvasott mű monda!
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Arany János: Rege a csodaszarvasról
1. 	Állapítsd meg, formailag mi a különbség a Móra Ferenc által feldolgozott monda (előző oldalakon
olvastad) és Arany János eredetmondája (regéje) között!

2. Keress tartalmi hasonlóságokat és különbségeket a két műben!
Hasonlóságok

Különbségek

3. Milyen más szavakkal jelöli az alábbi fogalmakat Arany János a művében?
szarvas:
vitéz:
4. Válaszd ki a szómagyarázatokhoz kapcsolódó kifejezéseket!
1
7

felszél

2

tévelyítő

mart
8 lepe

ó

3
9

4

dalia

elenyész

5

hűs

6

10 vörhenyő

fenyér

10 szittya

hős, vitéz férfi:

lassacskán eltűnik:

régi:

északi szél:

tévútra vezető:

gyér növényzetű terület:

5. Igazak vagy hamisak az állítások? Tegyél x-t a megfelelő helyre!
Igaz
Hunor és Magyar Belár két szép fia.
Ménrót felesége Enéh.
A két fiú és társaik ismeretlen terepen űzik a szarvast.
Magyar inkább visszatérne édesanyjához, Hunor inkább űzné a vadat.
A két ifjú és a leventék illő módon megkérik a leányok kezét.
A rege egy népvándorlás történetét meséli el.
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6. a) Jelöld a sorok végén (A, B), mely szavak rímelnek!
Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kivánják,
Mért is űzik egyre, nyomba,
Tévelyítő bús vadonba.
b) K
 eress olyan szavakat, amelyekkel értelmileg helyettesíteni lehetne a verssorok végén vastagon
szedett szavakat, és írd a hosszabb, üres helyre!
7. Bizonyítsd be 2-3 állítással, hogy a Rege a csodaszavasról műfaja rege!

8. Végezz kutatómunkát! Honnan származik az alábbi idézet!

Volt egy öreg apó,
Volt néki, volt néki
Kilenc szép szál fia,
Testéből sarjadzott
Szép szál kilenc fia.
Nem nevelte őket
Semmi mesterségre,
Szántásra-vetésre,
Ménesterelésre,
Csordaterelésre;
Hanem csak nevelte
Hegyet-völgyet járni,
Szarvasra vadászni.

Az erdőket járta
És vadra vadászott
Kilenc szép szál fiú.
A vadra vadásztak;
Annyit barangoltak
És addig vadásztak,
Addig-addig, mígnem
Szép hídra találtak,
Csodaszarvasnyomra.
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek,
Erdő sűrűjében
Szarvasokká lettek:
Karcsú szarvasokká váltak
Erdő sűrűjében.

Szerző neve:
Mű címe:
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Daidalosz és Ikarosz
1.

Válaszolj a kérdésekre a mítosz alapján!
a) Miért volt szüksége a királynak a labirintusra?

b) Miért kellett Daidalosznak szárnyat építeni, és úgy elhagyni Kréta szigetét?

2. Egészítsd ki a táblázatot!
Szereplő

Tulajdonságok

Daidalosz

Ikarosz

3. 	Daidalosz és Ikarosz története a gyermeki engedelmesség és a kíváncsiság kérdéseit egyszerre veti
fel. Miért nem mondott többet a veszélyekről az apa, és miért nem érezte a veszélyt a fia?

4. Végezz kutatómunkát, és folytasd a mitológiai lények felsorolását!
medúza,

5. Készíts egy mitológiai lényről rövid alakleírást!
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6. 	Kijutsz a labirintusból? Indulj el a labirintus bal oldalán valamelyik bejáraton, és juss ki a másik oldalon!

7. Tervezz labirintust! A padtársadnak kell megtalálnia a kivezető utat!
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Szent iratok
1.

Mi a Biblia szó jelentése?

2. Mely két nagy részből áll a Biblia?

3. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?
Evangélium:
Zsoltár:
4. Kiket nevez a Biblia a négy nagy evangélistának?
,
,
5. 	Milyen lényeges különbségeket tudsz megfogalmazni a keresztény vallás és a görög mitológia között?

6. Az alábbi közmondások és szólások Biblia eredetűek. Párosítsd össze őket a jelentésükkel!
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Kölcsön kenyér visszajár. =

= Az ember alaptermészete nem változik.

Sok kicsi sokra megy. =

 = Mentegeti magát, elhárítja
a felelősséget.

Mossa a kezét. =

= Tetézi a bajt.

Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. =

= Aki rossz emberek közé kerül, maga is elzüllik.

Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. =

= Ne törekedj a bosszúra; a sérelmet is jótettel,
szeretettel viszonozd.

Aki kardot ránt, kard által vész el. =

= Bántalomért bántalommal fizenek.

Olajat önt a tűzre. =

 = Ha valaki támadóan, erőszakosan viselkedik,
könnyen válik erőszak áldozatává.

Kutyából nem lesz szalonna. =

 = Az embernek nem csak anyagi,
tárgyi szükségletei vannak.

Nem csak kenyérrel él az ember. =

 = A keveset is meg kell becsülni, mert idővel
értékessé és jelentős mennyiségűvé válik.
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A világ teremtése
1.

Hányadik nap járunk a teremtésben!
Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg
az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet.
A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között.
A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak.

2. Isten miből „alkotott”, miből teremtette a világot?

3. Nézz utána, hogyan képzelték el más népcsoportok a világ és az ember teremtését!
Egyiptomiak:
Görögök:
Maják:

4. 	Rendezd a teremtéstörténet alapján időrendbe a képeket!
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A vízözön története
1.

Nevezd meg Noé fiait!

2. Milyen anyagokból kellett bárkát építeni Noénak?

3. Add meg a bárka méreteit!
Bibliában használt mértékegységben

Ma használatos mértékegységben

Hossza:
Szélessége:
Magassága:
4. Hány napig esett az eső?
5. Hány napig áradt a víz a földön?
6. Milyen madarakat engedett ki Noé, hogy megtudja, a víz visszahúzódott-e a föld színéről?

7. 	Mi az isten és ember közötti szövetség jele Noé történetében? Egészítsd ki a megkezdett gondolatot!
Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre:

8. 	Nézd meg alaposan a képet (tankönyvi kép 83. oldal)!
a) Hányat kellet minden élőlényből felvinne Noénak a bárkára? Miért?
b) Melyek a tisztátalan állatok?
c) Melyek a tiszták?
d) Hány napig esett az eső?
e) Ezután még hány napig áradt a víz?
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Jézus születése
1.

Miért kellett Józsefnek és Máriának Názáretből Júdeába mennie?

2. Nézz utána, melyik mai ország területén helyezkedik el!
Názáret:
Júdea:
3. Milyen angyali üzenetet mondtak el a pásztorok, amikor megérkeztek a családhoz?

4. Készíts rajzot a bibliai történet egyik eseményéről!

5. Párosítsd!
Melyik városban született meg Jézus? =

= Dávid

Ki adott ki rendeletet a népszámlálásra? =

= Betlehem

Melyik nemzetségből származott József? =

= jászol

Hová fektette Mária az újszülöttet? =

= Augusztusz
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A napkeleti bölcsek
1.

Ki volt az uralkodó a júdeai Betlehemben Jézus születésének idején?

2. Milyen hír hallatán fogta el nyugtalanság a királyt?

3. Kiket küldött el Betlehembe, hogy kiderítsék számára, mi is történt?
		

4. Miért nem tértek vissza a királyhoz a küldöttek Betlehemből?
		

5. Te hogyan cselekedtél volna a küldöttek helyében?
		

		

6. Kik voltak jelen az alábbi bibliai történetekben? Rendezd a halmazokba a szereplőket!
Gáspár

Jáfet

József

Szem

Menyhért

Boldizsár

Jézus születése
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pásztorok
Heródes

Kám
Mária
Napkeleti bölcsek

János vitéz
1–2. fejezet
1.

Kösd össze! Melyik állatcsoportnak mi a megnevezése csapatban?
gulya =

= lovak csoportja

nyáj =

= disznók csoportja

raj =

= juhok csoportja

ménes =

= szarvasmarhák csoportja

konda =

= méhek csoportja

2. Írj két olyan állítást, amellyel igazolod, hogy az 1. fejezet emlékeztet a népmesék bevezetésére!

3. Gyűjts az 1–2. fejezetből három megszólítást!

4. 	Az idill az irodalmi alkotásokban a bensőséges boldogságot, érzelmes és derűs képet ábrázoló jelenet. Másold le azt a versszakot, amellyel igazolni tudod, hogy Petőfi az 1. fejezetben idillikus képet
jelenít meg!

5. Készíts egy általad választott versszakhoz illusztrációt!
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6. Sorold fel a három műnemet! Írj mind a háromról egy-egy jellemző ismertetőjegyet!

7. Gyűjts 2-2 példát a három műnemre!

3–4. fejezet
1. 	Készíts listát a 3–4. fejezet alapján azokból a szavakból, amelyek eltérő helyesírásúak vagy régies
szóalakok!
Szavak, amelyeket másképpen mondok

2. Magyarázd az alábbi idézeteket!
A nap akkor már a földet érintette
Szokás szerint a nyájat olvasni akarta

Gazduramnak úgyis rossz a csillagzatja

32

Én így mondanám

János vitéz
3. Foglald 1-1 mondatba az alábbi kifejezéseket!
a ruhát tisztázza

tenger virág

4. Kik a szereplői az 1–2. fejezetnek? Ki az új szereplő, aki a 3. fejezetben jelenik meg?

5. A gazda legtöbb mondata végén felkiáltójel szerepel! Vajon miért?

6. Igaza volt-e a gazdának vagy nem, amikor Jancsit „elűzte”? Válaszodat indokold!

7. Írj olyan szavakat, amelyekből kiderül, melyik szereplő mit csinált az eddig olvasott részekben!
Jancsi

Iluska

Gazda

Mostoha

8. Fogalmazd meg egy mondatban, mi okozza a műben a bonyodalmat!

9. Adj összefoglaló címet az első négy fejezetnek! Indokold a választásodat!

10. Írj két állítást, amivel bizonyítod, hogy a János vitéz elbeszélő költemény!
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5–6. fejezet
1.

Írd az idézetek mellé, melyik napszakban vagyunk!
Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
Jancsi csak ballagott sötét árnyékával
Mikor a nap elért az ég tetejére,

2. Hány szereplő van az 5. fejezetben? Mire utalhat ez?

3. 	Hasonlítsd össze az 5. fejezet tempóját az előzőekkel! Lassítja vagy gyorsítja a szerző az eseményeket? Mit tapasztalsz?

4. 	Az 5. és 6. fejezetet a sötétség uralja. Gyűjts olyan szavakat, kifejezéseket a műből, amivel ezt igazolhatod!

5. Keretezd be azokat a hangulatokat, érzelmeket, amelyek párhuzamba állíthatók a sötétséggel!
elvágyódás

szomorúság
szeretet

magány

düh
öröm

harag

6. Gyűjtsd ki azokat a rokon értelmű szavakat, amelyeket az elbeszélő használ a zsivány szóra!

7. Nevezd meg, hogy a 4. fejezetig, milyen helyszíneken játszódik a történet!
a) Melyik két új helyszínre visz a költő az 5. és a 6. fejezetben?
b) Milyen veszélyeket rejtettek az új helyszínek?
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8. Számozással állítsd helyes sorrendben a történéseket!
A tűzvész

A pusztítás képe reggel

Az ajánlat

A fenyegetés

Belépés a zsiványok közé
A tivornya

A kísértés

9. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mi a lelkiismeret!

10. 	Miért nevezzük az 5. fejezetet a test erőpróbájának, a 6. fejezetet a lélek erőpróbájának? Válaszodat
fogalmazd meg 1-2 mondatban!

11. Keress a 6. fejezetben hasonlatot!

7–10. fejezet
1.

Másold le azt a verssort, amely a népmeséket idézi!

2. Hová és miért mennek a huszárok? Tegyél x-et!
Taljánországba mennek rabolni.
Párizsba mennek háborúzni.
Franciaországba mennek segíteni a török elleni háborúban.
Törökországba mennek nyaralni.
3. Nézz utána, honnan ered a huszár elnevezés!

4. Gyűjtsd össze azokat a kifejezéseket, amelyekkel a költemény a huszárokat jellemzi!
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5. Sorolj fel három mesés elemet, amit az utazásról szóló részben olvastál!

6. 	Milyen országokon haladtak át a magyar huszárok? Milyen időjárással és ismertetőjegyekkel jellemzi
őket az elbeszélő?
Ország

Időjárás

7. Rajzolj térképet a huszárok útjáról a mű alapján!
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11–12. fejezet
1.

Adj címet a 11–12. fejezetnek!

2. 2-3 mondatban fogalmazd meg, milyennek látják a bevonuló huszárok Franciaországot!

3. Emelj ki három jelzőt a szövegből, amellyel a török sereget mutatta be az elbeszélő!

4. Keress hangutánzó szavakat a csatajelenetek leírásában!

5. Értelmezd a következő sorokat!
Azért is vásott rá a törökök foga…
Kivel szemközt jöttek, azt kardjokra hányták, …
Aki visszahozza, számolhat kezére…

6. Szerkessz eseményvázlatot a 11–12. fejezethez!
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7. Mi lenne a népmesei befejezés, ha a cselekmény a francia király udvarában fejeződne be?

8. Gyűjts 4 metaforát az olvasott fejezetekből, értelmezd azokat szóban!

13–14. fejezet
1. 	Miért érezte fontosnak Jancsi, hogy elmesélje élete történetét a francia királynak? Mit szeretett
volna indokolni neki?

2. Jancsi elbeszéléséből megismerhetjük a gyermekkorát. Írd le, miben hasonlít Jancsi és Iluska sorsa!

3. 	Jancsinak már két nevét ismertük meg. Mire utal a nevelőszüleitől, és mire a francia királytól kapott
neve?

4. Készíts Jancsinak névjegykártyákat!
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5. Csoportosítsd a mű eddigi szereplőit aszerint, hogy segítik-e Jancsit, vagy akadályozni próbálják őt!
Iluska

Iluska mostohája

a tatárok fejedelme

Jancsi nevelőapja

Szerecsenország királya

zsiványok

a huszárok kapitánya

francia király, török basa

Segítik

francia királylány

Akadályozzák

6. Ki mondta? Írd az idézet mellé a megszólaló nevét!
Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak,
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak.
Lopod a napot, és istentelenkedel…
Nézze meg az ember… hogy tüstént vigyen el.
S kend ne akadjon fönn azon, mit más csinál,
Hisz kend sem volt jobb a deákné vásznánál.
Ezért tartottalak? ezért etettelek?
Sohase kerüld ki a hóhérkötelet.
Ha látsz tört virágot útközépre vetve,
Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe.
Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te?
Hogy lábadat mered tenni e küszöbre.
Vigyázz, földi! bizony rálépsz a fejedre…
Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve?
Kincsem vetélkedett Dárius kincsével,
S most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel.
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7. Nevezd meg az alábbi idézetekben szereplő költői képeket!
Mikorra a patak vize tükörré lett,
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:
Mikor utójára megállt s visszanézett,
A torony bámult rá, mint sötét kisértet.
De bezzeg elérték, le is kaszabolták;
Hullottak a fejek előttök, mint a mák.
Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én;
Utószor látlak én, szivem szép tavasza!
Utószor szólt itten furulyám panasza;

8. Fogalmazz meg társadnak három kérdést a János vitéz eddig olvasott részei alapján!

15–16–17–18. fejezet
1.

Hogyan köszöni meg a leánya megmentését a király? Másold ide a népmesékre emlékeztető sort!

2. Szerinted, miért nem úgy fejeződik be Jancsi története, ahogy a mesékben szokott?

3. 	Főhősünk Jancsiként az alföldi pusztán került viharba, János vitézként pedig a tengeren. Gyűjts olyan
szavakat, kifejezéseket a két részből, amelyek érzékeltetik a vihart!
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a) Hasonlítsd össze a két vihar leírásának képeit! Párosítsd az összetartozókat!
szemlélője a viharnak =

= vihar a tengeren

a vihar túlélője =

= vihar a pusztán

b) Válaszodat indokold!

4. a) Keresd meg a 16. fejezetben azt a sort, amely egy népi megfigyelésen, tapasztalaton alapul!
b) Nézz utána az interneten, mi lehet ennek a jelenségnek az oka!

5. 	Bizonyítsd be, hogy Jancsi sok éven át volt távol falujától! Gyűjts a műből kifejezéseket, szavakat,
amivel ezt alátámaszthatod!

6. 	Rendezd táblázatba, hogy Jancsi falujából való elmenekülése és visszaérkezése között milyen valóságos és meseszerű események történtek Jancsival!
Meseszerű

Valós

7. Hogyan változik a csodás és valóságos elemek aránya az elbeszélés előrehaladtával?

8. 	Jancsi élete egyetlen vigaszát, reményét is elvesztette. Mit csinálhat ezután? Te mit tennél, hová
mennél most Jancsi helyében?
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9. Adj olyan címeket az alábbi fejezeteknek, amelyek Jancsi hangulatát fejezik ki!
15. fejezet:
16. fejezet:
17. fejezet:
18. fejezet:
10. 	A történet befejeződhetne úgy is, hogy Iluska életben marad, és a két főhős boldogan él, amíg meg
nem hal. Írj befejezést egy ilyen véghez!

19–20. fejezet
1.

Kik voltak János vitéz útitársai, akikhez beszélt a 19. fejezet elején?

2. Mit vitt magával, amikor befejezte útitársaival a beszélgetést?

3. Sorolj fel példákat, amelyek a népmesei kalandokra emlékeztetnek!

4. 	Milyennek tartod az óriások királyának ebédmeghívását? Humoros vagy udvarias inkább? Válaszodat indokold!
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5. 	Mi a véleményed a csősz és az óriáskirály megöléséről?

6. 	Képzeld magad János vitéz helyébe! Tegyél fel 2-2 kérdést az óriásnak és a fazekasnak az életükre,
körülményeikre, terveikre vonatkozóan!

7. Gyűjts Óriásország méreteire utaló költői kifejezéseket! Írj le két teljes hasonlatot!

8. 	A fazekas képviseli a határt a valóság és a mese világa közt! Készíts rajzot, amellyel ábrázolod a valóság és a mese határát!
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21–22. fejezet
1.

Gyűjtsd össze a 21. fejezetből a boszorkány szó rokon értelmű szavait!

2. 	Milyen hasonlóságokat találhatunk a zsiványtanyát és a boszorkányok tanyáját bemutató fejezetekben? Írj három hasonlóságot!

3. Értelmezd az idézetet!
Még csak a varju sem károgott utána.

4. Kik siettek János vitéz segítségére?
a 21. fejezetben:
a 22. fejezetben:
5. Készíts rajzos, szöveges bemutatót a boszorkányokról!
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23–25. fejezet
1. 	Figyeld meg, hogyan halad a leírás az elbeszélő költeményben! Kösd össze nyilakkal a szavakat és
kifejezéseket a műben való megjelenésük sorrendjében!
a) 23. fejezet:
öreg halász

tenger

halászkunyhó

hegytető

tengerpart
b) 24. fejezet:
öreg halász

tenger

halászkunyhó
tengerpart

hegytető

2. 	Mit jelképez az Óperenciás-tenger a János vitézben? Segíthet az idézet:
Se vége, se hossza ennek a tengernek.

3. Hány kapun át vezetett az út Tündérországba? Melyik kaput milyen szörny őrizte?

4. 	Válassz ki egyet a Tündérország kapuit őrző fenevadak közül! Rajzold le, és készíts róla rövid leírást!
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26–27. fejezet
1.

Válaszolj a kérdésekre írásban!
a) Milyen évszak van, amikor Jancsi újra találkozik Iluskával?
b) Milyen évszak volt, amikor a haláláról értesült?
c) Mi állt Tündérország közepén?
d) Hogyan fogadták János vitézt a tündérek?
e) Melyek az uralkodó színek Tündérországban?
f) Mi történt az Iluska sírjáról leszakított rózsával?

2. 	János vitéz két királyságot is visszautasított, a harmadikat elfogadta. Képzeld magad János vitéz helyébe, és indokold tettedet a megadott terjedelemben!
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3. Csoportosítsd a János vitéz szereplőit, töltsd ki a táblázatot!
Pozitív tulajdonságokkal
rendelkezők

Inkább negatív tulajdonságokkal
rendelkezők

Otthon
Földi világ
Mesevilág
4. Írj János vitézre jellemző tulajdonságokat! Példákkal is támaszd alá!

Tulajdonság

Kiáll az óriások
ellen.

BÁTOR
Tulajdonság

JÁNOS VITÉZ

Tulajdonság

Tulajdonság
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Szülőföld, táj
Petőfi Sándor: Az alföld
1. 	Magyarázd meg a következő kifejezéseket!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek

Börtönéből szabadúlt sas lelkem

Itt borúljon rám a szemfödél

2. Készíts gondolattérképet a vers alapján, központi fogalom: ALFÖLD!

ALFÖLD

3. Kinek/minek a nézőpontját választja Petőfi a síkság leírásában?

4. a) Melyik az a táj, amelyet Petőfi csodál, de nem szeret?
b) Nézd meg a térképen, keress róla fotókat az interneten!
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Petőfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez III. – részlet
1.

Jelöld x-szel azokat a szavakat, amelyek szerepelnek a szövegben!
gólya

betyár

sás

délibáb

varjú

üvegharang

gémeskút

erdő
ménes

csikós

pacsirta

konda

2. Miből lehet érzékelni, hogy levelet olvastál?

a) Ki a beszélő?
b) Ki a megszólított?
3. Másold le, milyen mondatokkal érzékelteti az elragadtatását, örömét Petőfi!

4. Készíts a megadott terjedelemben beszámolót a kép alapján, arról, hogy hol járhatunk!
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Gárdonyi Géza: Erdély csodáiból – részlet
A Margitszigeten raktak egy vízesést faragatlan sziklából, hogy olyannak lássék, mintha természetes
volna. Olyannak is látszik. A torjai híres kénbarlangot még az egyik Mikó gróf szépen kifalaztatta a
minap faragott kockakövekkel, csináltatott bele kifogástalan bolthajtást és csinos ajtót faragtatott
bele, amit hét kockakőnek a koszorúja díszít. Szóval megreperálta Erdély egyik csodáját, mert az neki
csúnya volt.
– Hallja – mondom a barlang felügyelőjének –, miért tették tönkre ezt a híres, szép barlangot?
– Micsoda? – mondja felpulykásodva.
– Miért csináltak pincét a barlangból? Kővel kirakott pincét láttam én már különbeket is, csak nem
gondolják talán, hogy ezért a malteros kőművesmunkáért jön ide az ember Magyarországból.
Látta, hogy haragszom, és talán azt gondolta, hogy aki az ő grófjára haragudni mer, az is valami
címeres ember lehet, azért hát magyarázni kezdett, hogyha a barlang más is, de a levegője ugyanaz
maradt.
Persze ezt a levegőt nem lehet látni. Csak annyit lehet látni, hogy a gyújtó, vagy a magasban meg
gyújtott papiros az ember derekánál már elalszik. A barlang gyilkos levegője tehát magasabb egy méternél. Ez mégis magába szállítja az embert. Soha itt tótágast nem állt és nem fog állani senki. Hanem
az mégis mese ám, hogy egy lélekzetvétel ebből a levegőből megöli az embert. Egy fiatal házaspár
nézte ugyanakkor a barlangot. A velök való beszélgetésben elfeledtem egy pillanatra, hogy derékig a
halál területén vagyok: lehajoltam az imént kialudt fáklyáért, hogy azt újra meggyújtsam. És belélekzettem a rettenetes levegőt.
Hát ebből tapasztaltam, hogy itt sem halhat meg az ember fájdalom nélkül. A kénes-szénsavas levegő olyat csavart az orromon, hogy ösztönszerűleg visszakaptam a fejemet s a könnyeim ömlöttek.
Hogy aztán igen kikeltem a barlang tönkretevése ellen, a vezető kinyitotta a barlang hátulsó falán
levő kis ajtót és beengedett tekinteni oda, ahonnan a szénsavat egy tölcséren át a völgyben levő
gyárba vezetik.
No hát ez a látvány már valami. A barlang fala itt megmaradt a maga természetességében, mert
ennyire be már nincs a világnak az a kőművese, amelyik falazni tudott volna. Itt az a sziklatorok,
a kének lerakódásaitól, mintha fehér és sárga bársonnyal volna bevonva. Ez a pokol bejárata. Ráillik
feliratul:
Hagyjátok kívül a reményt.
Ezen a kis ajtón csak búvárruhában lehetne átmenni.
Milyen gyönyörűen borzalmas látvány lehetett ez az egész barlang, mikor még úgy volt, ahogyan a
természet megalkotta!
Különben ez az egész hegy bűzlik a kéntől. Se bogár, se más eleven állat nem látható rajta. A barlang belsejében egy sündisznónagyságú holt békát láttam, azt a kőművesek dobták be, hogy lássák,
hogyan hal meg. Felfúvódott szegény. És ezenkívül láttam egy kis holt egeret, az egyik szikla tövében.
Azt már nem emberek vetették oda. Azt a véletlen vezette a halálba.
A növényzetet azonban nem fojtja meg ez a levegő. Apró cserjék borítják sűrűn az egész hegyet
s mindenfelé piroslik az áfonya édes gyümölcse.
A hegyoldalban néhány száz lépésnyire a barlangtól csinos emeletes épület emelkedik. Ez a fürdővendégek tanyája. Jobbára köszvényes és szemfájós emberek ezek, akik a barlang népies jelzőjéről azt
mondják, hogy az jobban ráillik a hotelük konyhájára.
Szinte jólesik, mikor erről a kedvetlen helyről a Szent Anna-tóhoz vezető ösvényre léphetek. Az út
mindenütt árnyékos. A levegő szinte nedves az üde zöld sűrűség leheletétől. A hegyek itt augusztusban is tele vannak pirosló eperrel és málnával. De az erdőkben nincs élet. Sehol egy madárhang.
Csend mindenfelé. […]
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1.

Készíts magyarázatokat az alábbi szavakhoz, kifejezésekhez!
Megreparálta:
Felpulykásodva:
Ez mégis magába szállítja az embert:

2. 	Van-e szemmel látható jele annak, hogy a barlang veszélyes? Ha igen, mi az? Húzd alá a szövegben
az erre utaló sorokat!
3. 	Nézz utána!
a) Melyik romániai megyében található a barlang?
b) Milyen más néven szokták még emlegetni ezt a barlangot?
c) Milyen más neves barlangok találhatók Erdély területén?

4. 	Készíts egy plakátot, amelyen felhívod az emberek figyelmét egy másik erdélyi „csodára”, a Szent
Anna-tó természeti értékeire és adottságaira!
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Nagy László: Balatonparton
1.

Gyűjtsd ki a versben megjelenő növényeket és állatokat!
Növények:
Állatok:

2. Gyűjts össze olyan kifejezéseket, amelyek az évszakot, a tájat és a szereplőket láttatják!
Évszakra vonatkozó

Tájra vonatkozó

Szereplőkre vonatkozó

3. Milyen színek villannak fel képzeletben előtted a költemény olvasása közben?

4.

Készíts színfoltokat olyan színekkel, amelyek szerinted a verset jellemzik!

5. Melyik a költemény kulcsszava? Indokold meg a választásodat!

6. Szerkessz társaiddal hangösszeállítást a nádas világáról, amely érzékelteti a vers hangulatát!
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Weöres Sándor: Tájkép
1.

Készíts gondolattérképet a vers alapján, a központi fogalom: ŐSZ!

ŐSZ

2.

Milyen időjárási jelenségeket figyelhetsz meg a versben? Írd az időjárási jelenség nevét a vonalra!
Könnyez a felhő
Ködbe-takartan alszik a táj
Nyikkan... a tél fogata
Jő a fehér
Cukros házfedél

3. A képszerűség költői eszközei közül melyiket alkalmazza leggyakrabban Weöres Sándor e versében?

4. Állapítsd meg a vers rímképletét és rímelését!
Ködbe-takartan alszik a táj –
Alszik az őszben… tél-fele jár…

gg
gg

A vers

rímelésű!
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
I–II. fejezet
1.

Mutasd be néhány szóban a Pál utcai fiúk iskoláját!

2. 	Nevezd meg a következő mondatban a humor forrását!
Boka becsukta a kicsiny, piros bőrrel bevont zsebtintatartóját, melynek igen ügyes szerkezete volt,
úgyhogy sose folyt ki belőle a tinta, csak akkor, ha zsebre vágta az ember.

3. Nézz utána, ki volt Garibaldi!
Miért gondolják a fiúk, hogy Áts Feri garibaldis megjelenésű?

4. Hogyan üzennétek meg az einstandot chaten? Az einstand szót nem használhatod!
a) Nemecsek nevében Bokának?

b) Az egyik Pásztor nevében egy másik vörösingesnek?

5. 	A valóságos rablás szókapcsolatot kétféleképpen is lehet érteni, attól függően, hogy melyik szót
hangsúlyozzuk jobban. Magyarázd meg mindkét értelmezést a saját szavaiddal!

6. 	„Beszélő névnek” hívjuk, amikor egy szereplő jellegzetes tulajdonsága tükröződik a nevében (például
Zsugori uram). Szerinted „beszélő név” a Pásztor? Elárul valamit a viselője jelleméről, vagy inkább
épp ellenkezőleg? Szerinted miért ezt a nevet adta nekik a szerző? Írd le a kérdésekre a válaszaidat!
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7. Fogalmazd meg, te mit tettél volna Nemecsek és társai helyében a Pásztorokkal!

8. 	Nézzetek utána a könyvtárban vagy az interneten, milyen nevezetes hősről kapta nevét Hektor, Janó
kutyája!

III. fejezet
1. 	Milyen gondolatok járhatnak a szereplők fejében, miközben négykézláb másznak a fűben? Írd meg
E/1.-ben a gondolataikat, céljaikat, vágyaikat!
Boka

Csónakos

Nemecsek

2. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mi a humor forrása az alábbi részletben!
– Micsoda vár ez? A történelemben nem tanultuk, hogy a Füvészkertben vár lett volna…
– Ez csak rom. Ezt már romnak építették.
Nemecsek nevetni kezdett.
– Hát ha már építették, miért nem építettek új várat? Száz év múlva magától rom lett volna
belőle…
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3. 	Melyik idézet szolgál a feszültség fenntartására, illetve fokozására, és melyik az oldására? Az előb
bieket jelöld + jellel, az utóbbiakat pedig – jellel!
Sőt őszintén megvallva, egy kis félelem is szorult beléjük. Nagy merészség kellett hozzá: a vörösingesek jól fölszerelt várába, egy kis
tó közepén álló szigetre bejutni akarni, mikor az egyetlen fahídon,
mely a szigetre vezet, őrök állanak.

– Ez itt a várrom – magyarázta Boka. – Itt vigyáznunk kell, mert hallottam, hogy a vörösingesek ide is ki szoktak rándulni.

– Jaj! – kiáltott Nemecsek.
A másik kettő ijedten hagyta abba a mászást.
– Mi az?

– Hát ha már építették, miért nem építettek új várat? Száz év múlva magától
rom lett volna belőle…

Ki se vette ujját a szájából, úgy felelt:
– Csalánba léptem – a kezemmel!
– Szopd, csak szopd, papuskám – mondta Csónakos.

– Észrevettek – dadogta Nemecsek. Most
mind a ketten Bokára néztek, várva intézkedését.
– Be a romba! – adta ki a parancsot Boka.
Mind a hárman hanyatt-homlok bukdácsoltak lefelé a dombon.

A titokzatos valaki pedig egyre
csörtetett, de most már úgy hallatszott, mintha irányt változtatott volna, s nem feléjük jönne.

– Ejnye, de jó kedved van! – szólt rá Boka. – Bezzeg ha
majd szemedbe néznek a Pásztorok, elmegy a kedved
a tréfától!

[…] ez a titokzatos valaki, akiről egyelőre azt se lehetett
tudni, hogy állat-e vagy ember, egyenesen feléjük jött.

4. Milyen eseményekből áll össze az olvasott részlet cselekménye? Írd le rövid vázlatpontokban!

5. Egészítsd ki az állítást az előző feladat tapasztalatait is felhasználva!
A szerző elbeszélő módszerére jellemző, hogy a figyelmet a
részletek válogatásával tartja fenn.
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IV. fejezet
1.

Sorold fel betűrendben a Pál utcai fiúk közül a Gittgyűjtő Egyesület tagjainak nevét!

2. Ki árulhatta be a Gittegyletet Rácz tanár úrnál? Érvekkel igazold a feltevésedet!

V. fejezet
1.

Ki mondta az alábbi mondatokat Nemecseknek?
Bátor fiú vagy, Nemecsek, vagy ahogy hívnak. Itt a kezem. Csapj fel közénk vörösingesnek!

2. 	Fogalmazd meg 3-4 mondatban, miért nem fogadta el a Csapj fel közénk vörösingesnek! ajánlatot
Nemecsek!

3. 	Egészítsd ki a szöveget a megfelelő fogalmakkal!
A regény cselekménye jelentést hordoz,

van számunkra, ha az író jól

szerkesztette meg. Ha a történet zavaros, nem válik világossá, mi is történik. Az olvasó így nem
tudja megérteni, mi valójában a mű üzenete. Az írónak át kell gondolnia, hol, mikor és mennyi
ideig játszódik a története. Ezek határozzák meg a regény

- és

viszonyait. De a regény szerkezete, szerkesztettsége ennél többet is
jelent. A szerkezet kérdései közé soroljuk például a

ekre osztást.

Milyen részekre, kisebb és nagyobb egységekre tagolja a művét az író. A szerkezet kérdéseihez tartozik az is, hogy hogyan alakul a feszültség. Ha az író hatásos jellé akarja
tenni a művét, úgy kell adagolnia az eseményeket, hogy egyre

a fe-

szültség a történet során.
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VI. fejezet
1.

Olvasd el az alábbi részletet, és válaszolj írásban a kapcsolódó kérdésekre!
– Te vagy az a Nemecsek?
– Igen – mondta halkan a kis szőke, és odament a fekete emberhez. Ez szigorúan mondta neki:
– Én a Geréb apja vagyok, és azért jöttem ide, hogy megtudjam, áruló-e a fiam, vagy nem.
A pajtásaid azt mondják, hogy te láttad, te tudod. Hát felelj igaz lelkedre: igaz-e, vagy nem? […]
– Felelj! – sürgette a fekete ember. – Most beszéljetek! Felelj! Áruló volt?
És a kis szőke bátran felelt, a láztól piros arccal, a láztól ragyogó szemmel, csöndesen, mintha
ő lett volna a bűnös, aki most bevall valamit:
– Nem, kérem. Nem áruló.
 elyesnek vagy helytelennek ítéled, hogy Nemecsek nem mondott igazat Geréb apjának?
H
Válaszodat indokold!

2. Csoportosítsd a felsorolt érzelmeket aszerint, hogy melyik szereplő érezheti!
derű

elkeseredettség
harag
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büszkeség
öröm

segítő szándék

tenni vágyás

becsvágy

agresszió

Áts Feri, mielőtt megjelent Nemecsek

Áts Feri, miután elveszítették a csatát

Nemecsek az Áts Ferivel való
összecsapás után

Boka a győzelem után
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VII. fejezet
1.

Hová jártak a vörösingesek iskolába?

2. Mi a különbség a reáliskola és a gimnázium között?

3. 	Mi tartja össze a vörösingesek csapatát, és mi a Pál utcai fiúkét? Gyűjtsd össze, milyen ismertetőjeleket használnak!

4. Egyetértesz vagy sem Boka döntésével, ahogyan lezárja Geréb ügyét? Válaszodat indokold!
– Tinektek pedig valamennyiőtöknek a legszigorúbban megtiltom, hogy Gerébbel az ő hibájáról beszéljetek. Ő jóvá akarja tenni a bűnét, mi pedig megbocsátunk neki. Senki egy szóval ne
bántsa, hibáját a szemére ne vesse. És őneki is megtiltom, hogy erről beszéljen, mert ez most be
van fejezve.

5. Állítsd össze a grund (játék)szabályait békében és háborúban!
Békében

Háborúban

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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VIII. fejezet
1.

Állítsd számozással időrendi sorrendbe a felsorolt eseményeket!
felbomlik a rend

vesztüket érzik

irányt váltanak
fennakadnak Nemecseken

vizet hoznak Nemecseknek
bezárják a kaput

Boka szónokol

szabálytalanná válik a harc

2. Szerinted igazságos-e, amit Boka válaszolt Gerébnek az alábbi részletben? Miért?
– Csak azt akarom mondani – válaszolta kissé zavartan a vártüzér –, hogy örültem, amiért azt
mondtad: Derék fiú vagy, Geréb, de nagyon fájt, hogy így mondtad: Mégis derék fiú vagy, Geréb.
Boka mosolygott.
– Erről nem tehetek. Ennek te vagy az oka. De most ne érzékenykedjél. Hátra arc, indulj! Eredj
a helyedre.

3. 	Mi történhetett volna, ha nem jelenik meg Nemecsek, vagy ha nem tudja leteríteni Ács Ferit? Írd
meg választásodnak megfelelően 2-3 mondatban a jelenet befejezését!

4. 	Játsszátok el a Rákos utcai két találkozást, majd beszéljétek meg a szereplőkkel, mi volt a legnehezebb számukra a szerepben!
a) Boka és Nemecsek édesapja találkozik:
– Te vagy az, Boka János?
Boka ránézett.
– Én vagyok, Nemecsek úr.
A szabócska volt, hozta a ruhát a karján. Budán volt, ahová próbálni vitte a fércelt ruhát. De ez
az ember már értette Bokát. Ez se azt nem kérdezte tőle: Mit sírsz, kisfiú? – se meg nem bámulta,
hanem odament melléje, megölelte okos kis fejét, és versenyt kezdett vele sírni. Úgy, hogy föl
ébresztette Bokában a tábornokot.
– Ne sírjon, Nemecsek úr – mondta a szabónak.
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b) Boka és Áts Feri találkozása:
Óvatosan ment egy fekete árny a házak tövében, s a Nemecsekék előtt megállott. Benézett a
kapun. Be is ment egy pillanatra a kapu alá, aztán megint kijött. Megállt. Várt. Aztán fel-alá kezdett járni a ház előtt, s mikor először ért az egyik gázlámpa alá, a szél félrefújta a kabátja szárnyát.
Boka odanézett. A kabát alól vörös ing villant elő.
Áts Feri volt.
És most farkasszemet nézett egymással a két vezér. Életükben először álltak egymással szemtől
szembe, négyszemközt. Itt találkoztak, ez előtt a szomorú ház előtt. Az egyiket a szíve hozta ide,
a másikat a lelkiismerete. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem. Csak nézték egymást.

IX. fejezet
1.

Ki volt Hunyadi János és Tomori Pál?
Hunyadi János:
Tomori Pál:

2. Miért fordul elő a nevük a regényben?

X. fejezet
1. 	Készítsd el Csónakos és Geréb naplóbejegyzését arról a szomorú napról, amikor Nemecsek Ernő
meghalt, és a grund is elveszett!
Csónakos:
Geréb:

2. Alkosd meg azt a szöveget, amelyet a tulajdonos kiírathatott a grund bezárásakor a kerítésre!

3. Próbáld meg kiszámolni, mennyi idő alatt zajlott A Pál utcai fiúk című regény cselekménye!
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4. A következő párbeszédrészletek a regényből valók. Ki kivel beszélget?
a) – Ittál, papuskám?
– Nem ittam – mondta ijedt arccal a kis szőke […]
b) – Én azért jöttem, hogy jóvátegyem a hibámat.
– Azt nem lehet – mondta […]
c) – Csönd! – mondta.
– Akkor – szólt – tessék a Cselétől is a zászlót elvenni.

5. 	Elevenítsétek föl páros munkában a regény cselekményvázlata alapján az eseményeket! Kövessétek
Nemecsek, Boka és Geréb útját a regényben! Írjátok be oda a nevüket, ahol nagyon fontos a szerepük!
Az iskola

A grund

Füvészkerti
kaland 1.

Gittegylet 1.

Füvészkert 2.

A haditerv

Hadüzenet

Csata a grundon

Gittegylet 2.

Gyász és megbánás

6. 	Alkoss olyan könyvismertetőt A Pál utcai fiúk című könyvhöz, amely felkelti a korosztályod érdeklődését, és arra ösztönzi őket, hogy elolvassák a regényt! Készíts hozzá illusztrációt is!
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1. 	Gyűjtsd folyamatosan a regény olvasása közben, hogy kik a szereplők és milyen helyszíneken játszódnak az események!
Szereplők:
Helyszínek:

2. 	
a) Párosítsd a tulajdonságokat a szereplőkkel! Nyillal kösd a beírt tulajdonságot a megfelelő képhez!
= jószívű =
= kalandvágyó =
= biztonságot adó =
= barátságos =
= bizalmatlan =
= életvidám =
= félénk =
= óvatos =
= éhes =
= türelmes =
= mogorva =
b) A fentiek alapján készíts az egyik szereplőről jellemzést!
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3. 	Miben hasonló a pumi és a puli kutya?

4. Készítsd el a regény szerkezeti vázlatát! Írj 2-3 mondatos összefoglalót a szerkezeti egységekhez!
Bevezetés:

Bonyodalom:

Cselekmény kibontása:

Tetőpont:

Megoldás, a mű lezárása:

5. 	Végezz kutatómunkát! Fekete István néhány műve címének a magánhangzóit láthatod. Egészítsd ki
a címeket a mássalhangzókkal!
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