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Köszöntő
A magocska növénnyé fejlődéséhez sok összetevő szükséges: jó föld, a gondoskodó kertész, megfelelő gondozás,
locsolás. Az emberi tudást is ápolni, nevelgetni kell. Az ember műveltsége, tudása hosszú folyamat eredményeként
alakul ki. Az ismétlés, gyakorlás meghozza gyümölcsét, rögzül és elmélyül a tudásunk, egyre több virág nyílik rajta.
Ez a könyv azt a célt tűzte ki, hogy a különböző tudású
tanulók számára egyformán tartalmas legyen. Lesz, akinek
csak ismétlést jelent ez, lesz olyan, akinek meglévő tudását
rendszereznie kell, és olyan is, akinek hiányzó ismereteket,
tudást kell pótolnia.
A könyv különböző típusú, nehézségű, hosszúságú szövegeket dolgoz fel, az egyes leckék hangsúlya más és más
képességet állít a középpontba.
Reméljük, a különböző típusú szövegek és feladatok között mindenki talál kedvére valót, amellyel szívesen foglalkozik. A tankönyvhöz munkafüzet kapcsolódik, ennek
feladatai további ismétlést, gyakorlást tesznek lehetővé,
segítve a tanultak továbbgondolását.
A könyv használatához sok sikert kívánunk!
Jankay Éva
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NYÁRI ÉLMÉNY

HOL NYARALTÁL?
Mit gondolsz?
Voltál nyaralni a
szünidőben? Volt olyan,
hogy nyáron nem mentél
sehová?

– Hol nyaraltál?
– Odalenn
a napfényes tengeren:
fürödtem a kék habokban,
lágy homokban játszadoztam,
ragyogott rám a nagy égbolt –
mondhatom, hogy csodaszép volt.
– Hol nyaraltál?
– Odafönn
fenyves-erdőn, hegytetőn:
epret szedtem, gombát kaptam,
halat fogtam a patakban,
láttam kányát, barna sólymot –
mondhatom, hogy csodajó volt.
– Hol nyaraltál?
– Itthon én,
született egy kisöcsém:
míg anyácska tette-vette,
megfürdette, megetette,
pólyázta és pelenkázta,
én ügyeltem fel a házra.
Kidolgoztam jól magam,
úgy emlékszem, nem volt mégsem
soha ilyen szép nyaram.
Veress Zoltán

1. A vers formája párbeszéd. Szerinted kik lehetnek a beszélgetés résztvevői?
Ki kérdez kit?
2. Milyen nyelvi, írásbeli jellemzői vannak a párbeszédnek?
3. Szerinted hol beszélgetnek?

4
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ISMÉT EGYÜTT
4.55Beszélj a képekről a vers alapján! Neked mi jut eszedbe róluk?

5. Melyik volt a legemlékezetesebb, legvidámabb pillanat a nyári szünidőben?
Rajzold le, vagy írj az élményeidről néhány mondatban!

5
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ÉN ÉS A TÖBBIEK

NT_98809_E_magyar_2021.indd 7

2021. 04. 21. 8:58

ÖNISMERET

MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK!
1. Ismerkedj meg a szereplőkkel! Te mit mondanál magadról?
2. Szerinted ki kinek az ellentéte?
1.

Jó lenne, ha nem
kiabálnának utánam,
amint elindulok otthonról.

3.

Elegem van abból, hogy
állandóan faggatóznak!

2.

Inkább egyedül szeretnék
lenni.

4.

Csak egyszer tiltanának
meg valamit a szüleim!

8
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5.

Soha nem csinálhatom
azt, amit szeretnék.

7.

Én azért örülnék, ha néha
faggatóznának.

6.

Nekem jólesne, ha néha
utánam szól.

8.

Kibírnám, ha többet
nyüzsögnének körülöttem.

9

NT_98809_E_magyar_2021.indd 9

2021. 04. 21. 8:58

KAMASZKOR

EGY KAMASZ MONOLÓGJA*
Mit gondolsz?
Te milyennek látod
magad, ha belenézel
a tükörbe?

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak rosszabb
lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre sem vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális
srác voltam, az tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem
én akkor sose tükörbe, csak ha véletlenül nekimentem.
De most muszáj, most folyton bámulnom kell magam,
merthogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság.
És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy
normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. Az idén
a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, mitől van ez? Ha legalább a hajam
göndör volna, de semmilyen. Ezt a vackot se növeszteni
nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj, ez pókháló,
ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön,
de ezt fésülni se lehet.
Ha előrefésülöm – ronda, ha hátrafésülöm – ronda, ha
elválasztom – akkor még rondább. Fantasztikus.
1. A fenti szöveget egy kamasz fiú mondja a tükör előtt.
Mennyi idős lehet? Szerinted melyik a helyes válasz?
a)
b)
c)
d)

8–10 éves
10–12 éves
13–16 éves
18–20 éves

2. Lapozz a 28. oldalra, és tudj meg többet az ökörnyálról!

Szótár
monológ: Olyan szóbeli
megnyilatkozás, amikor
egy személy önmagához
vagy egy elképzelt
személyhez beszél,
egyedül.

3. A tükör kiemelt szerephez jut a részletben. Miért nézi
magát a fiú folyton a tükörben?
4. Milyen szeretne lenni a beszélő?
5. Szerinted melyik mondat hangzik a legkeserűbben?

10
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És a szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az
nem érdekel. De az, hogy még nézni sem tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék,
prímán látok, azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel,
mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, mert
biztos, hogy rám szólnak: „Mit bámulsz olyan hülyén?”
Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor persze az van, hogy: „Hozzád beszélek, fiam,
nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet!”
És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy
van, ha nem figyelmeztetnének rá: „Most mért húzod el a
szádat? Már semmi nem tetszik?” Pedig én semmit nem
csinálok vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már
végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés: „Pont úgy röhögsz, mint a fakutya!” Ettől persze
mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. „Hogy te
milyen fancsali pofákat tudsz vágni!”
Janikovszky Éva, részlet
6. Kétszer is elhangzik a monológban: „Fantasztikus.”
Mit jelenthet ez a mondat a szövegben?

Tudod-e?
A kamaszkor átmeneti
időszak a gyermekkor
és a felnőttkor között,
erőteljes testi és lelki
változások jellemzik.
A kamasz ekkor
kezdi formálni saját
véleményét, ízlését,
ekkor próbálgatja az
önállóságot.

Játék!
Mondjuk és mutassunk rá:
a fülem a fülem, az orrom
az orrom, a szemem a
szemem, a szám a szám.
Ha úgy érezzük, hogy
jól megy, növeljük a
tempót! Mondjuk egyre
gyorsabban!

7. Keresd ki a szövegből, mit gondol a kamasz:
a)
b)
c)
d)

a fejéről,
a hajáról,
a szeméről,
a szájáról.
Igaz vagy hamis?

Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!
a) A kamasz a tükör előtt áll, és nem tetszik neki, amit lát.
b) A fiú szeretne megfelelni a felnőtteknek.
c) A fiúnak azért is baja van a külsejével, mert szerelmes.
d) Mindig szívesen nézegette magát a tükörben.
e) A kamaszodás azzal jár, hogy nagyon megnyúlik a gyerek.

11
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KÜLSŐ TULAJDONSÁG

SZIGORÚAN BIZALMAS!
Mit gondolsz?
Bosszantani szokott
téged, ha megjegyzéseket
tesznek a külsődre? Mit
érzel ilyenkor?

Igaz vagy hamis?

A napokban voltam a városban a nagyival meg nagyapával egy néninél, aki az ő ismerősük. Nem volt olyan
öreg, mint amennyire vártam. Van egy lánya, Lenának
hívják, egy évvel fiatalabb nálam. Azt akarta, hogy öltözzünk ki és szájharmonikázzunk, mert tagja az iskolai
színjátszóklubnak. Elég jópofa ez a Lena, de valahogy komoly is. A hangja teljesen rekedt, pedig nem volt megfázva. Végül is megkérdeztem, mitől olyan rekedt.
• Lena egy évvel idősebb, mint a mesélő.
• Lena tagja a színjátszóklubnak.
• Lena hangja rekedt volt, mert meg volt fázva.
Elmesélte, hogy kicsi korában elütötte egy busz. Az
egyik lábán ment át a busz, minden ujját összeroncsolta.
Annyira fájt, mondta Lena, hogy addig kiabált, amíg csak
volt hangja. És azóta ilyen rekedt.

Igaz vagy hamis?

Igaz vagy hamis?

12
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• Lenát kicsi korában elütötte egy busz.
• Mindkét lábán átment a busz, ami az egyik ujját
összeroncsolta.
A kórházban levették a fél lábfejét, ezért olyan cipőt
kell hordania, amiben műujjak vannak, hogy rendesen
tudjon járni.
Látszott, hogy Lena szégyelli a fél lábfejét, azt hiszi,
mindenki észreveszi, és csak erre gondol, ha ránéz Lenára. Én soha nem vettem volna észre semmit, ha el nem
mondja!
• A kórházban Lenának levették a fél lábfejét.
• Lena azt hiszi, hogy senki nem veszi észre, hogy
hiányzik a fél lábfeje.
Úgy látszik, ez gyakran így van azzal, amit az ember
szégyell. Mások egyáltalán nem csak erre gondolnak
mindig, ahogy az ember azt hiszi.
Én például azt hiszem, hogy mindenki csak a nagy
fülemet bámulja. Ingridnek szörnyű gátlásai vannak a
hosszú felső ajka, Lenának a hosszú lába miatt. Leffe az
osztályomból azt képzeli, hogy róla mindenkinek eszébe
jut, hogy nincs papája. Harriet szerint az a legszörnyűbb,
hogy patkányszínű haja van!
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• A mesélő azt hiszi, hogy csak a nagy füleit bámulják.
• Ingridnek gátlásai vannak a hosszú lába miatt.
• Leﬀe szerint szörnyű, hogy patkányszínű haja van.

Igaz vagy hamis?

Amikor kisebb voltam, mindig rákiáltottam egy nénire,
mert ferde volt a szája. Olyan hülyének találtam. De akkor még azt hittem, mindenki maga határozza el, hogy
milyen a külseje. Azt hittem, hogy ő maga akarta a ferde
száját!
De egyszer mama meghallotta, amit ott álldogálva kiabáltam a nénire. Olyan mérges lett, amilyennek még sosem láttam.
– Hát nem érted, hogy ő is azt szeretné, hogy rendes
szája legyen? – mondta nekem mama. – Nem érted, hogy
úgyis állandóan a ferde szája jár az eszében, akkor is, ha
te nem teszed szóvá?
Akkor kezdtem a dolgot felfogni. De addig sok embert
bosszantottam a külsejével meg hasonlókkal.
• A mesélő kiskorában azt hitte, hogy mindenki
maga határozza el, milyen a külseje.

Igaz vagy hamis?

Barbro Lindgren Enskog, részlet

13
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BELSŐ TULAJDONSÁG

NYUSZTITI
Mit gondolsz?
Te szoktál zárkózott lenni?
Olyankor lehet veled
beszélni?

Nyelvtörő
Próbáld meg szótagolva
kimondani: TAM-TA-KADÉJ-JU-BA-DA-BAPPSAP-TA-DUBA-BAP-TAPP!
Most próbáld meg
egyben!

Matilda zárkózott.
Ami nem igazán azt jelenti, hogy be lenne zárva valahová, és soha nem lehetne kimennie.
Nincs ő becsukva, szabadon mászkálhat, még kulcsa is
van a lakáshoz.
Aki zárkózott, annak sokkal inkább az arca van bezárva,
a füle mögött van egy kulcslyuk, a hosszú haja eltakarja,
és csak akkor nyitja ki magát, ha teljesen egyedül van.
Persze a szemét máskor is nyitva tartja, különben lépten-nyomon hasra esne, vagy éppen hátra, de lehet, hogy
oldalra.
És a fülét is nyitva tartja, mert a zárkózottak mindent nagyon pontosan hallanak, sőt pontosabban hallanak mindent, mint a nem zárkózottak, a fejük tele van polcokkal,
és oda elraktároznak mindent, ami bepotyog a fejükbe,
külön a szépeket, jókat, külön a szutyok dolgokat és a csudatudja furákat.
Matilda fejében ott van a virágárus, aki beszélget a virágaival, miközben visszavágja őket.
Az utcazenész, aki beszélget a tamtamdobjával, miközben játszik rajta (olyanokat mond neki, hogy „tamtakadéj-jubadabapp-saptadubabaptapp).
Az aszfaltozó, aki beszélget az aszfalttal, miközben szétteríti a gőzölgő, folyékony Negró cukrot.
Matilda a száját sem tartja zárva, mert rendesen felel az
iskolában a tanároknak, felel az osztálytársainak, a szüleinek, a házmester bácsinak, egyáltalán mindenkinek.
De csak ilyeneket, hogy:
CSÓKOLOM
meg
KÖSZÖNÖM
meg
A HARMINCÉVES HÁBORÚ HARMINC ÉVIG TARTOTT
meg
EZT HOZTAM UZSONNÁRA.
Pedig szívesen mondana olyasmit is, hogy
ÚGY BELEHARAPNÉK ABBA A FELHŐBE
vagy
SZERETNÉM LILÁRA FESTENI A NÉNI FÜLCIMPÁJÁT
vagy

14
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ÚGY ÉRZEM MAGAMAT, MINT EGY SZÖG, AMIT EGYRE
JOBBAN BELEVERNEK EGY DESZKÁBA.
Persze nem mond ilyeneket, fél, hogy nem értik meg,
hogy kinevetik, hogy dilisnek tartják érte.
Matildának viszont vannak saját szavai, de egyedül a
lépcsőházi galamboknak árulja el ezeket.
Úgy mondja el, hogy kinyitja a fürdőszoba ablakát, és
belesúgja a világítóudvarba, ahonnan a szavak felröppennek, és egyenest a galambokhoz igyekszenek.
Ezek a szavak hasonlítanak az öszvérhez, amelyik ló is
meg szamár is.
Félig magyarul vannak, félig franciául, Mathilde ugyanis
francia lány, csak Budapesten él.
Azt susogja, hogy KARAVANIJJ, ami egy vaníliát szállító
karavánt fest elénk.
Azt, hogy KLUMPARAPLÜJJ, amit fapapucsból és esernyőből ragasztottak össze, és csak ő tudja, mire jó.
Meg hogy NYUSZTITI, ami egy nyuszi-selyemmaki keverék.
Az ilyen szavak persze csak teljes sötétben, egyedül
dünnyögve hangzanak jól.
Ha nem hiszitek, próbáljátok ki ti is!
Lackfi János
1. Mit tudunk meg Matildáról?

Szótár
A Magyar nyelv
értelmező szótára szerint
a zárkózott ember „olyan
személy, aki magába
zárkózik, elkülönül az
emberektől, nem keresi
társaságukat, aki bajait,
gondolatait nem
nyilvánítja ki, nem közli
velük, érzelmeit magába
fojtja; nem közlékeny,
hallgatag”.

Játék!
Játsszunk a szavakkal!
Vonjunk össze két szót!
Például: alma + mama =
almama
Hozzál létre te
is új szavakat
szóösszevonással! Például
a saját és a padtársad
nevével (Kati + Tibor =
Katibor)

2. Kétféle módon szerepel a neve a szövegben: Matilda és Mathilde. Miért?
3. Milyen helyzetben hangozhatnak el a nagybetűvel szedett mondatok?
4. Milyen élményeket raktároz el Matilda a fejében?
Igaz vagy hamis?
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások Matildára?
• Több olyan időre van szüksége, amikor egyedül lehet, magával foglalkozhat.
• Nem szereti a kedélyes csacsogást. A Hogy vagy? és Mi újság? kérdésekre kelletlenül válaszol.
• Rosszul érzi magát, ha nem foglalkoznak vele.
• Társaságban felszabadultan viselkedik.
• Kevés embert enged igazán közel magához.
• Jó megfigyelő, jól kiismeri a többi embert.

15
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FELELŐSSÉG

AZ ABLAK
Mit gondolsz?
Előfordult már veled,
hogy büntetést kaptál?
Mit éreztél? Te mit tettél
volna annak a helyében,
akitől a büntetést
kaptad?

Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták.
Az uraság akarta, hogy pótolja az elmulasztott iskolázást.
Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani!
Ült fakó arccal az első helyen, mert nem ültethettem a
kicsik közé. Durván bánt mindenkivel, barátja nem volt.
A fiúban csak egy becsületes vonást láttam: nem hazudott. Hogy erősítsem benne legalább ezt a jó tulajdonságot, példaképpen állítottam a hazugok közé. Rámutattam
a vad fiúra:
– Látjátok, ez itt Dani! Nemrég történt, hogy valaki letörte a kecske szarvát. A kérdésemre, hogy melyiketek
volt az, azonnal fölkelt a helyéről, és bevallotta, hogy ő.
A tettét nem tagadta le, vállalta érte a büntetést.
S példákat mondtam még a történelemből, hogy az igaz
szóért halálba is mentek már az emberek.
Dani ilyenkor csillogó szemmel hallgatott.
Márciusban történt, hogy egy napos reggelen az udvaron sétáltam. Az iskolába két nagy lány jött be elsőnek.
Az egyik Fábián Veronika; a másik Bogyó Teri. Befordultak
az iskolába. Négy perc múlva hallom, hogy az ablak nagyot reccsen. Valamelyik betörte. Talán almát dobott a
másiknak. No, majd megtudom, melyikük a bűnös.
Az utcaajtón ismét egy leányka lépett be, aztán két fiúcska, s mögöttük a nagy, komoly Dani. Az iskola csakhamar
megtelt. Mikor mind együtt voltak, beléptem. Az ablakra pillantottam, aztán a két lányra néztem. Teri nyugodt
szemmel nézett rám, de Veronika sápadt volt.
– Ki törte be az ablakot? – kérdeztem komolyan.
Mély csend.
– Kicsoda az köztetek, aki nem vállalja a büntetést?
Csend. Látom, hogy Veronikának még a füle is piros.
A szeme pilláján már meg is csillan az első könnycsepp.
De hallgat.
– Aki betörte az ablakot, azonnal keljen fel! – szólok
most már szigorúan. – Ki törte be az ablakot?
A fiúk sorából felemelkedik Dani, és a szemembe nézve
így feleli:
– Én.
Gárdonyi Géza nyomán
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1. Ki meséli el a történetet?
2. Kik a fontosabb szereplők?
3. Milyennek ábrázolja az író Danit? Mit tudunk meg róla?
4. Milyen jó tulajdonságát hangsúlyozza a történet?
5. Milyen esemény áll a történet középpontjában?
6. Szerinted ki törte be az ablakot? Milyen jelek mutatnak arra, hogy ő volt a tettes?
7. Miért nem vállalta az igazi tettes a felelősséget?
8. Miért vállalta magára Dani az ablak betörését? Hogyan illik ez abba a képbe,
hogy Dani sosem hazudott?
Találós kérdések
Mi az, aminek se csontja,
se húsa, se feje, se tüdeje,
csak a négy ujja meg a
hüvelykujja?

Éjjel-nappal mindig ágyban
van, pedig sohasem alszik.
Mi az?

Mi hasonlít legjobban az
ülő macskához?

Aki nevemet kimondja, azonnal megsemmisít engem.

Mi az, ami nappal mindig
tele van, éjjel meg mindig üres?

Miért viszi a tanuló a könyvet az iskolába?

A megoldások összekeverve:
(másik ülő macska) (kesztyű) (csend) (mert a könyv nem tud maga elmenni) (cipő) (folyó)
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EGYÜTT

MOMO
Mit gondolsz?
Szeretsz játszani?
Mi a kedvenc játékod?

Szótár
amfiteátrum:
Különféle rendezvények
tartására használt kör
vagy ovális alakú, ókori
római épület.

Magától értetődik, hogy Momo nem tett különbséget
felnőtt és gyerek közt. Mindenkit meghallgatott. A gyerekek azonban más okból is nagyon szerettek az amfiteátrumba jönni. Amióta Momo itt volt, úgy tudtak játszani,
mint azelőtt soha. Semmi sem volt unalmas egy pillanatig se. Nem azért, mintha Momónak jó ötletei lettek volna. Dehogy, Momo egyszerűen csak itt volt, és játszott
velük. S éppen ezzel – ki tudja, hogyan – kapott szárnyra
a gyerekek képzelete. Naponta találtak ki új játékokat,
egyik szebb volt, mint a másik.
Egyszer egy fülledt, meleg nap vagy tíz-tizenegy gyerek üldögélt a kőlépcsőkön, Momóra vártak, aki kicsit elment valahova, kóborolt a környéken, ahogyan máskor
is megtette. Az égen kövér, fekete felhők gyűltek. Hamarosan kiöntenek alighanem.
– Én inkább hazamegyek – mondta az egyik kislány,
aki a testvérkéjét is magával hozta –, félek a villámtól és
az égzengéstől.
– És otthon? – kérdezte az egyik fiú, a szemüveges. –
Otthon nem félsz?
– De – felelte a kislány.
– Akkor itt is maradhatsz – vélte a fiú.
A kislány megvonta a vállát, és bólintott. Egy idő után
azt mondta:
– De hátha Momo nem is jön.
– Na és? – avatkozott bele egy másik, kicsit elhanyagolt külsejű fiú a beszélgetésbe. – Azért mi még játszhatunk valamit Momo nélkül is.
1. Miért szerettek a gyerekek az amfiteátrumba menni?
2. Hány gyerek várakozott Momóra?
3. Hogyan telt a délután Momo nélkül?
4. Mitől félt a kislány, aki a testvérét is magával hozta?
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– Jó, de mit?
– Én sem tudom, valamit.
– Valami, az semmi. Kinek van ötlete?
– Nekem van – mondta egy kövér fiú vékony kislányhangon. – Játszhatnánk olyat, hogy az egész rom egy
nagy hajó, mi pedig ismeretlen tengereken járunk, és
mindenféle kalandokat megélünk. Én leszek a kapitány,
te az elsőtiszt, te a természeti kutató, egy professzor, mivel ez egy kutatóhajóút, értitek? A többiek a matrózok.
– És mi, lányok, mi mik leszünk?
– Matróznők. Ez egy jövőben játszódó hajó.
Nagyon jó ötlet volt! Megpróbáltak játszani, de nemigen tudtak megegyezni, a játék megakadt. Rövid idő
után megint csak ott ültek a kőlépcsőkön.
Ekkor jött Momo.
Michael Ende, részlet

Nyelvjáték
Emlékszel, mit mondott
a kövér fiú elváltoztatott
hangon? Próbáld meg
utánozni! Ezután mondj te
is valamit a padtársadnak
elváltoztatott hangon,
akinek ki kell találnia,
hogy mit hallott!

Játék!
Postásjáték
Álljatok körbe, és válasszatok ki egy megfigyelőt, aki a kör közepére áll. Kérjétek meg, hogy csukott
szemmel mutasson rá valakire. Akire rámutat, az lesz a „feladó”, aki elindítja a „levelet” (ez egy óvatos kézszorítás lesz), amit mindig a mellettetek állónak adtok át. Ahogy elindul a „levél”, a megfigyelő kinyithatja a szemét. Észre kell vennie, hogy merre jár a „levél”. Ha észreveszi, az áll középre,
akinél a „levél” volt. Ha nem veszi észre, és a „levél” visszaér a feladóhoz, az mondja azt: megkaptam. Ezután újra válasszatok egy megfigyelőt!
Csináld az ellentétét!
Csináld, amit látsz!
Alkossatok párokat! A párok álljanak egymással szembe, és döntsék el, hogy ki kezd! Ez a játékos
kezdjen el lassan mozogni, párja pedig próbálja utánozni, amit lát! (Például ha a társa felemeli a
jobb karját, ő is emelje fel.) Ezután cseréljetek! Játszhatjátok úgy is, hogy nem ugyanazt a mozdulatot, hanem az ellenkezőjét mutatjátok. (Például ha az egyik leül, a másik feláll, jobb láb helyet a
bal lábát emeli.)
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BECSÜLETESSÉG

A KISFIÚ MEG AZ ÜRES VIRÁGCSERÉP
Mit gondolsz?
Előfordult már veled,
hogy megtévesztettél
valakit azért, hogy jobb
helyzetbe kerülj? Milyen
következménye lett
ennek?

Egyszer régen élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán: hogy nem születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne magán, míg egyszer remek
ötlete támadt: „Kiválasztom az ország legbecsületesebb
gyermekét, és örökbe fogadom.” Nyomban megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak
virágmagvakat, és kihirdette:
– Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli,
azt fiammá vagy lányommá fogadom!
A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian szerettek volna a bölcs király
fogadott gyermekeként élni. Szon Il is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába teltek a hetek, bizony semmi
eredmény nem mutatkozott: a magvak csak nem akartak kicsírázni.
„Milyen különös” – álmélkodott Szon Il, s végül az
édesanyjához fordult segítségért.
– Mi lehet az oka, hogy nem csíráznak ki a magvaim? –
kérdezte.
– Talán másik földbe kellene átültetned őket – tanácsolta anyja.
Szon Il átültette a magvakat, de ott sem indultak fejlődésnek. Hamarosan felvirradt a nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a virágokat. Díszbe öltözött az
egész város, a sok-sok gyerek meg az utcára tódult, és
szorongatták a szebbnél szebb virágokat. A király sorra
elhaladt előttük, de bizony egy szikrányi öröm se látszott
az arcán.
1. Miért volt bánatos a király?
2. Mit gondolt a király, mivel enyhíthet a bánatán?
3. Mit hirdetett ki a király?
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Az egyik ház előtt azonban megpillantotta a pityergő
Szon Ilt, aki üres virágcseréppel álldogált az utcán. Halvány mosoly derült föl a király arcán, és maga elé hívatta
a kisfiút:
– Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel az üres virágcseréppel? – kérdezte tőle.
Szon Il hüppögve mesélte el, hogyan ültette el a magvakat, hogyan öntözte, gondozta, de azok mégsem indultak fejlődésnek.
A király ennek hallatára karjába kapta Szon Ilt, és boldogan kiáltotta:
– Ez az én becsületes kisfiam!
Az emberek értetlenül nézték, mi történik, és egyikük
lármázni kezdett:
– Miért fogadod örökbe ezt a fiút az üres virágcseréppel?
A király ekkor így szólt:
– Minden virágmag, amit a gyermekeknek kiosztottam,
főtt mag volt. Egy sem csírázhatott ki közülük.
Az emberek erre helyeslően bólogattak, a gyermekek
pedig, akik a pompás virágokat szorongatták, igencsak
elszégyellték magukat, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.
koreai népmese
4. Miért sírt Szon Il?
5. Mit kiáltott boldogan a király?
6. Mit mondhatott Szon Il a királynak? Mondd el hüppögve!
7. Miért szégyellték el magukat a gyerekek?
8. Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat!
A király karjába kapta Szon Ilt.
A gyerekek elszégyellték magukat.
A király kihirdette, hogy minden gyereknek adjanak virágmagvakat.
Díszbe öltözött az egész város.
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ELFOGADÁS

A REPEDT VÖDÖR
Mit gondolsz?
Előfordult már veled,
hogy valamiért
kellemetlenül érezted
vagy szégyellted magad?
Tudtál beszélni róla
valakivel? Milyen érzés
volt?

Helyesírás
lassan-lassan –
kötőjellel írjuk a
szóismétléseket, ha a
tagjai azonosak
napról napra – a szótő
ismétlődik, csak más
toldalékkal, ilyenkor a
szavakat különírjuk

Volt egyszer egy rúdon függő vödör. A rúd másik végén
a testvére lógott, és mind a ketten a vízszállítást szolgálták.
Pedro, a vízhordó rabszolga mindennap lement a forráshoz,
megtöltötte a vödröket, és lassan felmászott velük a hegyre,
ahol a gazdája lakott.
A vödör azonban, melyről mesénk szól, egy nap megrepedt, és attól fogva a forrástól a házig lassan-lassan csordogált belőle a víz. Nagyon szégyellte magát, de nem tehetett
semmit. Így ment ez napról napra. Pedro, a vízhordó rabszolga aztán észrevette, hogy a vödör mennyire szomorú, és
így szólt hozzá:
– Kedves vödröm, mi bajod?
– Jaj, édes gazdám, nem szolgállak én téged olyan jól,
mint szeretném. Megrepedt az oldalam, és míg a forrástól a
házig érünk, csak csorog, csorog belőlem a víz. Bezzeg testvérem, a tökéletes vödör, minden csepp vizet megtart magában!
– Egyet se búsulj, kicsi szolgám – felelte a vízhordó –, csak
nézd meg alaposan az utat, amikor felfelé tartunk!
A repedt vödör így is tett. Azon az oldalon, ahol ő csorgatta a vizet, gyönyörű virágok nyíltak, míg a tökéletes vödör
oldalán pusztaság volt. Fent a háznál így szólt hozzá a gazdája:
– Még mindig szomorú vagy, kis vödör? Láthatod, hogy
nagy szolgálatot teszel nekem repedten is, hiszen amíg
felfelé jövünk, mindennap megöntözöd a virágokat, melyek a mi gyönyörűségünkre szolgálnak.
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A repedt vödör attól fogva nem szomorkodott.
Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája.
Ezek a törések és hibák, amik mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé és értékessé.
Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen,
s képesnek kell lennünk arra, hogy meglássuk a jót másokban.
brazil mese

1. Miért volt szomorú a vödör?
Mivel vigasztalta a gazdája?
2. Keress ellentétpárokat a szövegben!
Pl. repedt vödör – tökéletes vödör

Játék!
Alkossatok párokat! Jól
nézzétek meg egymást
minden oldalról! Ezután
fordítsatok egymásnak
hátat, és gondoljátok
át, mit láttatok rajta a
legszebbnek, mi tetszett
rajta a legjobban! Végül
ezt mondjátok el a
társatoknak! Milyen érzés
elmondani, hogy mit
látunk a másikban vagy
másikon szépnek? Milyen
hallani, hogy mások mit
látnak szépnek bennünk
vagy rajtunk?

3. Mit jelent az, hogy valakinek vannak hibái? Baj, ha vannak? Ha igen, miért?
4. Szerinted melyek a rossz tulajdonságai egy embernek?
Vannak olyan tulajdonságok, melyeken lehet változtatni? Melyek azok?
5. Meséld el saját szavaiddal a történetet az ábra alapján!

Mikor történt?

Hol történt?

Mi történt?

Mi a probléma?

Kivel történt?

Mi a megoldás?
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HŐSÖK

SZABADLÁBON
Mit gondolsz?
Előfordult már veled,
hogy ellopták valamidet?
Hogyan tudod megelőzni,
hogy ne történhessen
veled ilyen?

Jótanácsok
A 112-es segélyhívó
szám minden telefonról
ingyenesen hívható.
A hívást fogadó központ
operátora az alábbi
alapinformációkat fogja
megkérdezni:
– a bejelentő neve,
telefonszáma;
– az esemény helyszíne;
– mi történt, kinek van
szüksége segítségre;
– az esemény kapcsán
felmerül-e valakinél
közvetlen életveszély;
– az esetleges sérültek
száma, a sérülés(ek)
foka;
– az esemény
folyamatban van-e vagy
már lezajlott.

Amikor felébredt a vonaton, és kinézett az ablakon, először csak az éjszakát, a kongó üres peront és az oszlopot
látta.
Nürnberg HBh felirat, kék alapon narancssárga betűkkel.
Aztán meglátta a férfit is, aki egy gitártokkal igyekezett a lépcső felé. Egy nagyon ismerős gitártokkal.
Felnézett a feje fölé, a csomagtartóra, oda, hová néhány órával ezelőtt egy srác volt olyan kedves, és segített
neki feltenni a gitárját. És ami most üres volt.
Felpattant az ülésről. Fogalma sem volt, hogy képes így
felpattanni, de most sikerült neki. Felkapta a hátizsákját, a székekbe kapaszkodva elment a vonat ajtajáig.
A becsukott ajtó mellett, a tárolóban volt összecsukva a
kerekesszék, a hátulján, rendes helyükön, a botok. Egy
mozdulattal kirántotta, egy másikkal kinyitotta, beleült,
aztán megnyomta az ajtó mellett a zöld gombot.
Egyetlen döccenéssel lent volt a peronon.
– Állj meg! – kiabált magyarul a lépcsőhöz közeledő
férfi után. Az hátranézett, aztán futni kezdett, le, az aluljáróba.
Dani kétségbeesve gurult utána, de mire odaért a lépcsőhöz, már nem látott senkit.
Visszafordult, azt remélve, hogy talál egy kalauzt vagy
egy utast a peronon, de minden kihalt volt körülötte.
A frankfurti gyors pedig meglódult, és lassan, de megállíthatatlanul kihúzott a tizenegyes vágányról.
Mészöly Ágnes, részlet

Amennyire lehet,
nyugodtan, tagoltan és
érthetően kell válaszolni.

1. Melyik országban játszódik a regény?
2. Miért szállt le Dani a vonatról?
3. Szerinted mi történt vele ezután?
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HÁNY AKADÁLY ÁLL ELŐTTED?
Néha elfogyhat az erőd. Ha ez történik, gondolj azokra
a hősökre, akiknek magasabb akadályok állták az útját,
mint a Himalája, de még ez sem állíthatta meg őket.
Frida Kahlo mexikói festőnő még húszéves sem volt,
amikor az autóbusz, amiben utazott, összeütközött a
szembe jövő trolival. Arra, hogy csak csodával határos
módon élte túl, örökre emlékeztette megnyomorított
teste, amelyet a több mint harminc operáció sem volt képes teljesen meggyógyítani.
Egy hónapot töltött gipszpáncélban és további hónapokig kénytelen volt ágyban feküdni, hogy megerősödjön. Unalmában kezdett festeni. A vasfűzőbe zárt Frida
festményeiben jelent meg az a sok élet és szenvedély,
melyeket bebörtönzött teste nem engedett megélnie.
Még ha lenne is egy távcsövünk a világon létező legerősebb lencsével, akkor sem láthatunk el odáig, ahol a
világűr véget ér. A tudós Stephen Hawking saját tapasztalatból tudta, hogy az ember lehetőségei sem végtelenek. Az orvosok már fiatalkorában megjósolták neki,
hogy nem sokáig fog szaladgálni a földön. Ő mégis tanulmányozta a világűrt, vizsgálta a számokat, felfedezte
a fekete lyukak rejtélyét és a téridő titkait. Rejtélyes betegsége, mely egyre nagyobb mértékben bénította meg
a testét, nem béníthatta meg az elméjét, így nemcsak korunk egyik legnagyobb tudósává vált, de férj és apa, sőt
nagyapa is lett belőle.
Tcha Limberger hegedűs, gitáros, énekes 1977-ben,
Bruges-ben született cigányzenész, vándormuzsikus
családba. Nagyapja, Piotto, és apja, Vivi Limberger is híres muzsikusnak számított, illetve számít Belgiumban.
Hároméves koráig lakókocsiban laktak.
Bár látását születésekor elveszítette, hamarosan kiderült, hogy többet lát a világból, mint az átlagemberek
többsége. Gyerekkora óta több hangszeren játszik, színes egyéniségének köszönhetően számos zenei műfajban kamatoztatja tehetségét.
Forrás: Csodaceruza, 94. szám
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ŐSZKÖSZÖNTŐ
Mit gondolsz?
Neked melyik a kedvenc
évszakod? Miért?

Nyelvtörő
Már ősz volt szinte,
mikor egy őszinte ősz inte,
hogy legyek őszinte, mert
ő szinte őszinte.

Szállj, szállj
ökörnyál, –
jön az ősz,
megy a nyár.
Megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,*
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.
Csanádi Imre

Tudod-e?
Az ökörnyálnak semmi köze az ökrökhöz. Bizonyos pókfajták lazán szőtt, 2–3 m hosszú,
a szélben lebegő, szállongó fonadéka, melynek segítségével a pókok ősszel egyik tájról a másikra
vitetik magukat, így terjesztik saját fajukat.
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1. Értelmezd a címet!
a) Melyek az őszi hónapok?
b) Melyik hónapról szól a vers?
c) Mit jelent a köszöntő szó?
2. Keresd ki azokat a szavakat, amelyek az őszre utalnak!
3. Fejtsd ki néhány mondatban, milyen lehet a nevetős
nyár, a komolykodó ősz!
4. Milyen gyümölcsöket említ a költő? Egészítsd ki
a felsorolást három, ősszel beérő gyümölccsel!
5. A vers 7. sorában található derek főnév a dér szó 		
többes számú alakja. Állapítsd meg az alábbi
idézetek segítségével, milyen jelentései vannak
a dér szónak!
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele.
				Arany János
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
				Petőfi Sándor

Tudod-e?
A levél többjelentésű
szó. Többjelentésű
szón azokat a szavakat
értjük, amelyeknek a
hangalakjához két vagy
akár több jelentés is
társul. A szó különböző
jelentései között
valamilyen összefüggés
található.

Szótár
dér
1. jelentés
Természeti jelenség: ha
éjjel fagypont alá hűl a
hőmérséklet, jégkristályok
csapódnak ki a párából.
Ez legtöbbször ősszel
hajnalban történik, a
földre hullt levelek és a
kövek fehérré válnak,
apró, finom jégkristályok
vonják be őket.
2. jelentés
Átvitt értelemben: őszülő,
fehéredő haj.

Játék!
Szólánc
Üljünk körbe! Válasszunk egy kezdő játékost, aki kap egy labdát! Mondjon egy szót, ami eszébe
jut az őszről, miközben adja tovább a labdát a mellette ülőnek, akinek meg kell ismételnie, amit
hallott, és mondania kell egy új szót. Így megyünk tovább. Figyelem! Nem lehet azt a szót mondani,
ami már elhangzott!
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Mit gondolsz?
Miből tudjuk, hogy
közeleg a tél? Ti hogyan
készültök otthon a télre?

Helyesírás
ly: boglya, foglya
j: tárja

Szótár
hiu: Tetőtér, régen a
terményt itt szárították,
padlás.

Kopasz az almafa,
sárga.
Leszállt az alma,
kosárba.

Szilva fő az üstben,
lesz már
kenyérre, tésztára
lekvár.

Kaszálón ökörnyál
lebben,
fakul a fű torzsa
csendben.

Padláson színarany
szalma:
itt puhul a piros
alma.

Üres a szilvafa,
árva,
ágait kék égre
tárja.

Puszta a kert,
a mező, a határ,
a nyár, jaj, a nyár odavan
már –

S hol van a szőlőhegy
kincse?
Elnyelte nagyhasú
pince.

jön a tél, jön a tél,
de tele a kamra,
a pince, a padlás,
tele a hiu,*
a magtár.
Szilágyi Domokos

Mezőről hol van a
boglya?
Szénapadlásnak
foglya?
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1.	Az ősz kettős arcát mutatja be a vers: egyrészt veszteséget rögzít (vége a nyárnak), másrészt bőséget,
gazdagságot. Melyik sor fogalmazza meg ezt az
ellentétet?
2.	Gyűjtsd össze azokat az ellentéteket, amelyekre a vers
épül!
hiány

bőség

3. Hová lett a betakarított termés?
alma
szilva
szőlő
boglya
4. Értelmezd a következő sorokat, kifejezéseket!
Leszállt az alma, kosárba.
Elnyelte nagyhasú pince.
színarany szalma

Játék!
Hideg vagy meleg?
Alkossatok párokat!
A páros egyik tagja
becsukja a szemét és
tenyerét a másik felé
tartja. A másik játékos
hideg levegőt fúj vagy
meleg levegőt lehel a
társa tenyerébe. Utána
párcsere! A párok
beszéljék meg, hogy jól
érezték-e a hideget vagy
a meleget.

5. Miben azonos és miben különbözik a kamra,
a pince és a padlás?
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Mit gondolsz?
Kik az őszi
születésnaposok
az osztályban?

Tegnap reggel, amint kinyitottam az ablakot, odaesik a
párkányra egy száraz falevél. Ősz a küldője, szélpostás a
hozója. Megcsípte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha
ezüst porral volna behintve. Olvasni pedig ezt lehet róla:
Kergetem a falevelet,
Hátamon hozom a telet,
Mosolygós a születésem,
Lucskos, sáros temetésem.
Hát ez így igaz. Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másikkal a télbe kapaszkodik. Az egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír. Ahogy kinézek a ligetre, látom,
hogy ezüstbe, aranyba, bíborba öltöztek a fák. De ez a
nagy pompa nem tartós. Lekopaszítja a fákat egy szellőlebbenés, és a zörgő leveleket szerteszét hurcolja. Azokkal
küldi az ősz az üzenetet embernek, madárnak. Az embernek azt üzeni:
– Itt az ideje a gyümölcsszedésnek, kukoricatörésnek.
Megérett a szőlő, lehet szüretelni, szántani, vetni. Jön a
köd, jön az ősz, jön a nátha, jön a köhögés. Jó lesz előszedni a meleg ruhákat.
A madaraknak küldi az ősz a legsürgősebb postát:
Készüljetek, fecske, gólya:
Itt az óra indulóra!
Szomorú a kert. Bánatosak a virágok, érzik hervadásukat. Róluk írta Petőfi Sándor:
Búsulnak a virágok,
Szegénykék betegek,
Nincs messze már halálok,
Mert a tél közeleg.
Mire a tél megjön, már csak egy-egy levél lebeg az ágak
hegyén.
Móra Ferenc
1. Milyen esemény indította el az író gondolatmenetét?
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Szótár
levél
1. jelentés: Növény zöld része, ami általában vékony, lapos, szabálytalan szélű, és egy ághoz vagy
a tőhöz csatlakozik. Táplálja a növényt és ellátja levegővel.
Pl. Ősszel minden levél lehull a fákról. A nyúl a káposzta leveleit rágja.
2. jelentés: Vékony tartólap, amit apró tárgyak, tabletták együttes csomagolására használnak.
Pl. Egy dobozban a gyógyszerből két levél van.
3. jelentés: Írott üzenet; máshol tartózkodó személynek küldött írásbeli közlés, általában a posta vagy
más személy továbbítja, vagy elektronikus úton (interneten) át jut el a címzetthez.
Pl. A gyerek levélben számol be a szüleinek a nyaralás élményeiről.
4. jelentés: Hivatalos írás, nyilatkozat vagy adatközlés egy tény igazolására.
Pl. A nemesi levél bizonyítja a család ősi származását. Az ajándékba adott házhoz egy ajándéklevelet
is kapnak az új tulajdonosok.

2. Vizsgáld meg, melyik jelentést használja Móra a bekezdés mondataiban!
Tegnap reggel, amint kinyitottam az ablakot, odaesik a párkányra egy
száraz falevél.
Ősz a küldője, szélpostás a hozója.
Megcsípte már a dér ezt a levelet. Olyan, mintha ezüst porral volna behintve.
Olvasni pedig ezt lehet róla...
3. A fentiek alapján magyarázd meg, mi lehet a kapcsolat a levél szó
jelentései között!
4. Mit jelent „Az egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír” mondat?
5. Milyen színei vannak az őszi levélnek az elbeszélés szerint?
6. A száraz falevél különböző üzeneteket hoz az embereknek,
a madaraknak és a kert virágainak. Mik ezek az üzenetek?
7. Keresd meg a könyvtárban vagy interneten, melyik versből származik a fenti
Petőfi-idézet!
8. Fogalmazz meg tanácsokat a családodnak, hogyan védekezzenek az
őszi megbetegedések ellen!
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KOPÁR A FA
Mit gondolsz?
Milyenek az őszi fények?
Mi jellemzi az őszi
napsütést?

Szótár
Hányféle jelentését
ismered az öreg szónak?

Kopár a fa
a ház előtt.
Eső veri
a háztetőt.
Szél verdesi
az ablakot.
Csak néha látsz
egy kis napot.
Az is halovány
és öreg*,
orrán felhőből
szemüveg.
Alacsony égen
hajladoz,
alig van ébren:
szunnyadoz.
El-elbóbiskol
az öreg*,
és olyankor
a szemüveg
lecsúszik – nézd:
a tó jege,
az alvó nap
szemüvege.
Kányádi Sándor

Tudod-e?
A verseket általában versszakok, a versszakokat verssorok alkotják. A vers zeneiségét a ritmus
és a rím biztosítja. A rím a sorvégek összecsengése, a ritmust a hangsúlyos és hangsúlytalan
szótagok váltakozása adja.

1. Olvassátok fel hangosan a verset! Melyik sorok rímelnek?
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2. Hogyan kapcsolódnak a képen látható dolgok az őszhöz?
Mi jut eszedbe róluk? Meséld el!

3. Bár a költő nem írja le az ősz szót, honnan tudjuk mégis, hogy az őszről szó?
4. Milyen természeti képek jelzik az őszt az első két versszakban?
5. Miből tudjuk, hogy késő őszről van szó?
6. A harmadik versszaktól csak a napot jeleníti meg a költő. Mihez hasonlítja?
7. Milyen a nap? Gyűjtsétek ki azokat a cselekvéseket, amelyeket végez, és azokat a
tulajdonságokat, amelyek rá vonatkoznak!

Tudod-e?
A versben a nap úgy viselkedik, mint egy ember. Ezt megszemélyesítésnek nevezzük.
A megszemélyesítés az a költői eljárás, amikor élettelen tárgyakat, elvont fogalmakat élőlényekre
jellemző tulajdonságokkal ruházunk fel.
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DIÓVERÉS
Mit gondolsz?
Milyen illata van a friss
diónak?

Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.

Nyelvjáték
Így törik a diót: roppropp-ropp,
Így meg a mogyorót:
kopp-kopp-kopp.

Szólás
Diót törne a homlokán,
úgy szereti.
Egyáltalán nem szereti.
Gúnyos kifejezés két
ember viszonyára.
Kemény dió.
Nehéz ügyre vagy
makacs emberre
használják.
Törd meg a diót, ha a
belét meg akarod enni!
Mindenért meg kell
dolgozni. Ne sajnáld a
fáradságot, ha eredményt
akarsz elérni!

Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.
Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.
Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.
Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.
Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.
Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.
		
Nagy László
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A DIÓFA
A diófa nagy tiszteletnek örvend a magyar kultúrában, a magyar nép nemzeti fájaként tiszteli. Honfoglaló
őseink valószínűleg vándorlásaik során már ismerték és
meghonosították azt az új hazában. Egy székely monda
is megemlíti a diófát: „Sok idő folyt le azután. A magban
elültetett diófák agg törzsekké növekedtek.”
A gyümölcsfák közül kiemelkedő fontosságú a diófa,
amely szinte minden kertben előfordul. Diófából legtöbbször egyet ültetnek, mert az is elegendő termést hoz
az egész család számára, és zöld koronájával nagy árnyékot ad. A nyári hőségben az út mellé telepített diófák
nyújtanak enyhülést ebédidőben az aratóknak, pásztoroknak, fáradt vándornak.
A diófa nagyon hosszú életű, és lassan nő, jó termést
csak a több tíz éves fák hoznak.
Mivel a diófa alatt nem terem meg semmi, gondosan
kell megválasztani, hogy hova ültessük. Lehulló leveleit
sem használhatjuk természetes trágyaként, mert olyan
vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek rontják a talaj
termőképességét. Ennek köszönhető az is, hogy a kártevő rovarok elkerülik.
A dió termését kora őszig zöld burok védi. Betakarítását, gyűjtését akkor kezdik, amikor a burok felreped.
Gyümölcsét nem szedik, hanem verik, vékony bottal ütögetik az ágakat, amíg az érett dió lehull. Sok dió kerül a
fa alá esős, szeles napokon, és sokat vernek le a csókák,
varjak is.
A dió egyik legegészségesebb gyümölcsünk. Nyersen,
süteményben és préselt olaj formájában is fogyasztják.
Érésekor a legízletesebb nyersen: a friss dióbél vékony
héját lehámozzák, és szőlővel, érett szilvával együtt
eszik. Karácsonykor festett, színes papírral bevont diókat aggatnak a karácsonyfára.
Forrás: rmpsz.ro, Becsengetés

Játék!
Erre csörög a dió...
Egyvalakinek bekötjük a
szemét. Így kell elkapnia a
körülötte levőkből valakit.
Úgy tudjuk segíteni, hogy
közben tapsolunk és
énekeljük:
Erre csörög a dió, arra
meg a mogyoró.
Ha elkapta, helyet
cserélnek, vagy
jelölhetünk új diószedő
fogót. Figyeljünk arra,
hogy szükség esetén
biztosítsunk elegendő
területet, vagy épp
ellenkezőleg, szűkítsük a
teret!

1. Miért fontos a diófa helyének megválasztása?
2. Mi védi a dió termését kora őszig?
3. Miért egészséges gyümölcs a dió??
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Tar ágak-bogak rácsai között
kaparásznak az őszi ködök,
a vaskorláton hunyorog a dér.
Fáradtság üli a teherkocsit,
de szuszogó mozdonyról álmodik
a vakvágányon, amint hazatér.
Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb
tollászkodik és hosszan elborong.
A kövön nyirkos tapadás pezseg.
Batyuba szedte rongyait a nyár,
a pirosító kedvű oda már,
oly váratlanul, ahogy érkezett.
Ki figyelte meg, hogy, míg dolgozik,
a gyár körül az ősz ólálkodik,
hogy nyála már a téglákra csorog?
Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni kell,
de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
hogy szemembe néz s fülembe morog.
			
József Attila
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Mért van, hogy a szivem
Csupa, csupa bánat? –
Siratom halálát
A gyönyörű nyárnak.
Siratom halálát
A hulló levélnek,
Lassú hervadását
A virágos rétnek.
Siratom halálát
Égő, forró könnyel...
...Csicsergő madárdal
Tavaszi virággal
Csak mégegyszer jöjj el!
Dsida Jenő

MESE
Most mesét mondok:
Ősz fele jár –
És hullnak a lombok
És fú a szél
És komoran és fenyegetve
Jön a tél,
Jön a tél!
Búsat mesélek:
Ősz fele jár –
És hullnak az évek
És múlnak az évek
És komoran és fenyegetve
Jön a tél,
Jön a tél.
		
Dsida Jenő
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MI A KOMMUNIKÁCIÓ?
Mit gondolsz?
Szeretsz beszélgetni,
társalogni másokkal?
Miért fontos, hogy
kommunikáljunk
a többiekkel?

Az alábbi részlet A tizenkét varjú című népmeséből való,
de ehhez hasonló párbeszédet sok mesében olvashatunk. A varjúvá vált fiúk húga testvérei keresésére indult,
s közben egy nagy rengeteg erdőbe ért.
A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda
nagy bátran. Egy öregasszony ült a kemence alatt, de
olyan öreg, hogy az orra a térdét verte.
Köszön a kisleány illendőképpen:
– Adjon isten jó estét, öreganyám!
Fogadja az öregasszony:
– Köszönd, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hát hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
Mondja a kisleány:
– Ó, lelkem öreganyám, én tizenkét bátyámat keresem,
akik varjú képében elrepültek hazulról, s azóta hírüket
sem hallottuk.
– No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi
kerek erdő, kerek erdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém, abban lakik az én néném, az
talán útba igazít.
Megköszönte szépen a kisleány az öregasszony nagy
jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerek
erdő felé…

1.	Kik a történet szereplői?
2. Miről beszélgetnek?
3. Mit árulnak el a kislányról a kiemelt mondatok?
4. Melyik mondat bizonyítja, hogy a kislány megfelelően köszönt?
5. Játsszátok el a mesejelenetet!
6. Képzeljétek el, hogy információra van szükségetek, és az utcán meg kell
szólítanotok egy idegen embert. Mutassátok be a jelenetet a többieknek!
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7. A bemutatott rövid párbeszéd a beszélgetés általános szabályai szerint épül fel.
Tanulmányozd az ábrát!
A kommunikációhoz legalább két fél
kell: az egyik beszél (beszélő), a másik
hallgat (hallgató). A hallgató sem hallgat
igazán. Egyrészt válaszol (reagál) a
beszélő által elmondottakra – bólogat,
ásít, rövid szavakat mond (ühüm, igen
stb.). Másrészt maga is beszélővé válhat,
tehát a beszélő és a hallgató szerepe
váltakozik. Próbáljátok ki!
BESZÉLŐ

HALLGATÓ

A kommunikáció formái

Szia!
Szia!

nyelvi forma

nem nyelvi forma
illusztráció, csomagolás,
plakátok, bélyegek,

szórólapok, térképek

írott forma

jelzések
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A KÖSZÖNÉS

1. Ez a kép ismerős lehet számodra. Hol láthatod még?
2. A képen látható emberek épp üdvözlik egymást.
Szerinted hogyan köszönnek egymásnak?
Milyen kapcsolatban lehetnek egymással (barátok, szomszédok, munkatársak)?
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3. Az alábbi köszönési formák közül melyiket mikor használjuk?
Tiszteletem!

Pá!

Jó napot!

Puszillak!

Szia!

Jó estét!

Kézcsókom!

Szervusz!

Jó reggelt!

Viszlát!

Viszontlátásra!

Csaó!

Kapcsolatainkat szokások szabályozzák, melyek országonként, vidékenként, történelmi koronként is eltérhetnek egymástól. Ezeknek a szokásoknak a megsértése
nehezíti a kommunikációt.
Tudod-e?
Más országokban eltérő üdvözlési szokások lehetnek:
• az indiai emberek tenyerüket mellkasuk előtt összeérintve köszöntik egymást,
• az új-zélandi bennszülöttek orrukat dörgölik össze,
• a japánok udvariasan meghajolnak egymás előtt,
• Tibetben vannak, akik búcsúzáskor nyelvet nyújtanak egymásra.

Az üdvözlést szigorú szabályok írják elő. Az üdvözlésnek lehet nyelvi (köszönés) és
nem nyelvi (kézfogás) formája is.
4. Figyeld meg az alábbi két üdvözlési formát! Miben térnek el egymástól?
kézfogás
Először nyújt kezet...
• a nő a férfinak,
• az idősebb a fiatalabbnak,
• a magasabb beosztású az alacsonyabb beosztásúnak,
• az oktató a tanulónak.

köszönés
Előre köszön…
• a férfi a nőnek,
• fiatalabb az idősebbnek,
• alacsonyabb beosztású
a magasabb beosztásúnak
• tanuló az oktatónak

Tudod-e?
Kézfogás közben egymás szemébe nézünk.
Ha valaki éppen ül, illik felállnia a kézfogáshoz, és levennie a kesztyűt is (főként férfiaknak).
A kézfogás el nem fogadása sértésnek számít.
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A TESTBESZÉD
Mit gondolsz?

1. Miről árulkodik a képen látható lányok testbeszéde?

Hogyan fejezed ki szavak
nélkül, ha valakivel
egyetértesz? És azt, ha
nem azt gondolod, amit ő?

A nem nyelvi jelek felerősítik a szavakkal mondottakat és
tájékoztatják a hallgatót a beszélő érzelmi állapotáról.
A nem nyelvi kommunikáció fajtái
• hangjelek: Mondanivalónk értelmét megerősíthetik vagy
módosíthatják: a hangerő, a hangsúly, a hanglejtés,
a beszédtempó, a beszéd ritmusa, a szünetek.
• csendes kommunikáció: Az elhallgatások, a szünetek is
érzelmeket fejeznek ki.
• testtartás: Érzelmi állapotra utal.
• taglejtés (gesztusok): A fej, a kéz, a kar, a láb mozgásai.
• arcjáték (mimika): Általában nem tudatosan élünk vele.
A homlok, szem, száj jelzései együtt értelmezhetők.
• tekintet: A szemünkkel kapcsolatot létesítünk és
fenntartjuk a kapcsolatot.
• megjelenés: A külsőre vonatkozó jellemzők, hajviselet,
ruházat, ékszerek, smink.
• térköz és érintés: Befolyásolja a partnerek közötti
viszonyt és a beszédhelyzetet.
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Az arcjáték (mimika)

A tekintet

A testtartás

15–46 cm
intim
zóna

A taglejtés

46 cm – 1,2 m
személyes
zóna

1,2–3,6 m
társadalmi
zóna

3,6 m felett
nyilvános
zóna

A térköz
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HOGYAN OLVASSUNK TESTBESZÉDET?
1. Milyen érzéseket olvashatunk le a képeken látható emberek nem nyelvi jeleiből?
A

B

C
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2. A képen látható emberek állásinterjúra várnak.
Szerinted mire gondolhatnak?

3. Miről beszélgethetnek a képen látható emberek? Milyen kapcsolatban lehetnek
egymással? Írj egy rövid párbeszédet a kép alapján!
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KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROK
Mit gondolsz?
Előfordult már veled,
hogy nem értetted, mit
mondanak neked? Milyen
érzés volt?

A kommunikáció időnként részben vagy egészen meghiúsul. A más személyekkel való beszélgetésre vagy barátság
létesítésére való képtelenséget, illetve annak korlátozottságát kommunikációs zavarnak nevezzük.

1. Emlékszel a Nyusztiti című történetre (14. oldal)? Miért okozott nehézséget
Matildának másokkal beszélgetni? Mi látható a képen?
Mi okozhat nehézséget, zavart a kommunikációban?

Hogyan erősítheted a nem nyelvi kommunikációdat?
• Tarts szemkontaktust!
• Bólints annak jelzésére, hogy figyelsz!
• Mosolyogj, és mutass érdeklődést!
• Hajolj kissé előre, hogy jelezd érdeklődésedet a beszélőnek!
• A mondanivalódnak megfelelő hangszínt használj!
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2. Állapítsd meg, mi okoz kommunikációs zavart az alábbi képeken!
b

a

c

igen

nem
How do
you do?

igen

nem

d

e

Tessék?

egér
f
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem
ellenzem.” (János esztergomi érsek híres kétértelmű mondata Gertrudis királyné megölése kapcsán)
Írjátok le az előbbi mondatot a füzetetekbe, tegyétek ki a hiányzó vesszőket! Olvassátok fel a mondatot a tagolásnak megfelelően!
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AZ INFORMÁCIÓ
Mit gondolsz?

Az információ hírt ad, tájékoztat valamiről. Segíti eligazodásunkat a világ dolgaiban.

Kitől kérsz információt,
ha nem tudsz valamit?

1. Milyen információkra kell figyelned az alábbi helyzetekben?
A VASÚTÁLLOMÁSON A HANGOSBEMONDÓ KICSIT RECSEG.
AZ ÁRUHÁZBAN A PLAKÁT KARÁCSONY
ALKALMÁBÓL AKCIÓKAT HIRDET.
A TALÁLT TÁRGYAK OSZTÁLYÁN DOLGOZOL, ELVESZTETT PÉNZTÁRCÁÉRT
JELENTKEZIK VALAKI.
2. Képzeld el, hogy a családoddal (szüleiddel és 8 éves kistestvéreddel)
Balatonfüreden nyaralsz. Éppen sétáltok a Balaton mellett, amikor kapsz egy
szórólapot egy hajókirándulásról. Megkéred a szüleidet, hogy menjetek el,
de a szórólapon hiányosak az információk.
a) Nézd meg az alábbi szórólapot, hogy találsz-e információt a kérdésekre:
• Balatonfüreden szeretnétek felszállni. Van erre lehetőség?
• Van-e gyermekkedvezmény, esetleg családi jegy?
• Meddig tart a hajóút?
• Ha több helyen is megáll, van-e idő szétnézni?

b) Milyen adatok hiányoznak ahhoz, hogy érdeklődhess a fenti kérdésekről?
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A barkochba játékban egy teljesen ismeretlen dologról
igyekszünk információkat gyűjteni. Kérdéseinkkel egyre
szűkítjük azoknak a dolgoknak a körét, amire a megszerzett információk illenek.
A barkochba (gyakran ejtik barkóbának) olyan szóbeli játék, amelyet általában ketten játszanak. Az egyik játékos
(gondoló fél) gondol valamire, a másik játékos (kitaláló
fél) eldöntendő kérdések segítségével kitalálja azt.
Gondolni bármire lehet: élőlényekre, konkrét tárgyra,
illetve konkrét vagy elvont fogalmakra. Amikor a „gondoló” fél eldöntötte, mi lesz a feladvány, akkor közli:
„Gondoltam.” Ekkor kezdetét veszi a játék.
A kitaláló fél korlátlan számban tehet fel bármilyen eldöntendő kérdést, amire a másik „igen”-nel vagy „nem”mel válaszolhat. A játékban a kérdésekre adott válaszok
alapján csak egyszer lehet rákérdezni a gondolt szóra.
Ha a rákérdezés helyes volt, a kitaláló nyer, ha nem,
a gondoló fél.

Tudod-e?
Bar Kohba ókori zsidó
szabadságharcos volt.
A legenda szerint egyszer
elé vittek egy kirabolt és
megcsonkított embert.
A tettesek a nyelvét is
kivágták, hogy ne vallhasson ellenük. Bar Kohba
ezért olyan kérdéseket
tett fel, amelyekre az
áldozat biccentéssel vagy
fejrázással tudott válaszolni. Így kiderült, hogy
a tettesek az áldozat
bátyjai voltak, akiket
aztán el is fogtak és meg
is büntettek.

3.	Állítsd sorba az alábbi kérdéseket aszerint, hogy milyen sorrendben tennéd fel a barkochba játékban.
•
•
•
•
•
•
•
•

Egy csapat tagja?
Apró, szőke fiú, aki a regény végén meghal?
Ifjúsági regény hőse?
Kitalált személy?
Élőlény?
Magyar regényben szerepel?
Regényhős?
A regényhős fiatal?

4. Mi a megfejtése a fenti feladványnak?
	Találj ki még 3-4 olyan kérdést, ami elhangozhatott
volna a megfejtés kapcsán!
5.	Mit állapíthatunk meg a kérdések sorrendjére vonatkozóan?
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
Az emberi társadalom létének fenntartásához alapvetően szükséges az információ és annak feldolgozása,
megőrzése.
Az emberi beszéd térben és időben korlátozott. Az írás
teszi lehetővé az információ továbbítását és megőrzését, a nyomtatás pedig a sokszorosítását.
1. Figyeld meg a lenti ábrát! Láthatod, hogyan fejlődött az információs társadalom.

Számítógép
(1945, ENIAC)
Távközlés
(1837, Morse, 1876, Bell)
Könyvnyomtatás
(15. század, Gutenberg)
Írás
(i. e. 4000)
Beszéd
(50 ezer éve)

2.	Alakítsatok négyfős csoportokat, és válasszatok ki az ábrán látható nevek közül
(Gutenberg, Morse, Bell, ENIAC) egyet! Nézzetek utána lexikonban vagy interneten, hogy kik/mik ők! A megszerzett információkat osszátok meg az osztályban
a többi csoporttal!
Az információk rögzítésére, tárolására használt eszköz
a dokumentum volt. A dokumentum szó eredetileg
csak tárgyi vagy írásos bizonyítékot jelentett, ma tágabb
értelemben használjuk.
A dokumentum fajtái, típusai:
– hagyományos (általában írásos)
– nem hagyományos
• képi (vizuális) pl. fénykép, film
• hangzó (auditív) pl. hangszalag, lemez, CD
• audiovizuális pl. videófelvétel
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A dokumentumok számának növekedése azt eredményezte, hogy ma már hagyományos eszközökkel nehezen tárolhatók, nehezen visszakereshetők. Ezen változtatott a számítógép megjelenése.
3.	Egy-egy mondatban fogalmazzátok meg, miért lett egyszerűbb: a tárolás,
a visszakeresés, a hozzáférés.
Az informatikai eszközöket, például a számítógépet,
a mobiltelefont nap mint nap használjuk. Ezek az eszközök rohamosan fejlődnek, és aki nem ismeri az információs társadalom lehetőségeit, nehezebben boldogul
az életben. A társadalom minden területén alkalmazzák
őket: például ma már számítógép van az autókban, televíziókban, játékokban, háztartási eszközökben is.
Az információs hálózatok a tér és az idő áthidalását teszik lehetővé. Az internet és a mobiltelefon elterjedésének köszönhetően új kommunikációs eszközök jelentek
meg, mint például az e-mail és a csevegés. Ezek a kommunikációs eszközök lehetővé teszik a gyors és olcsó
kommunikációt az akár nagyobb távolságban lévő emberek között is, viszont a személyes kommunikáció így
háttérbe szorul.
Az információs társadalomban élő embernek számos,
korábban ismeretlen problémát kell megoldania. Ilyen
például a nagyon sok, de változó minőségű információ
megfelelő értékelése, kiválogatása és feldolgozása, vagy
a magánszféra védelme.
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A DIGITÁLIS SZAKADÉK
A digitális szakadék fogalom azt jelenti, hogy hatalmas
a különbség országok és emberek között a modern információs és kommunikációs eszközökhöz – telefon, a
számítógép, internet – való hozzáférésben, alkalmazásukban. Vannak olyan helyek, ahol szinte minden háztartásban van legalább egy mobiltelefon, és vannak helyek,
ahol alig van számítógép. A térkép a földrajzi szakadékot
szemlélteti, de beszélhetünk társadalmon belüli digitális
szakadékról is.
1. Vizsgáld meg az alábbi térképet, majd válaszolj a kérdésekre!

Forrás: International Telecommunication Union

a) Melyik kontinens marad el leginkább a többitől?
b) Hazánk melyik csoporthoz tartozik?
Tudod-e?
Neumann János magyar származású tudós nemcsak a matematikában,
hanem számos más tudományban is maradandót alkotott. 1945-ben írt
tanulmányában meghatározta a számítógépek működésének elvét.
A mai napig minden infokommunikációs eszköz, az asztali számítógéptől a
laptopon keresztül az okostelefonokon át az ipari alkalmazásokig, mind-mind
azonos felépítésű, Neumann-elven működő rendszerek.

56

NT_98809_E_magyar_2021.indd 56

2021. 04. 21. 8:58

KOMMUNIKÁCIÓ

AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS MÓDJAI
Az önálló ismeretszerzés lépéseit az alábbi ábra szemlélteti.
Keresés

Kiválasztás

Feldolgozás

Az ismeretszerzés eszközei a könyvtárban
gyors tájékozódás

szótárak, általános lexikonok

gyors tájékozódás valamelyik
szakterületen

szaklexikonok, fogalomtárak

speciális tájékozódási eszközök

térkép, zsebkönyv, statisztika, címtár

kézikönyvek

csak helyben használható könyvek

szabadpolc

szabadon kölcsönözhető könyvek

friss tájékozódás

időszaki kiadványok

friss információkat közvetítő
csatornák

rádió, tévé, sajtó stb.

1. Hol néznél utána a könyvtárban az alábbi információknak?
a) Milyen folyók határolják Szigetközt?
b) Decemberi moziműsor
c) A falu szavunk eredete, jelentése.
d) Mit jelent a spring szó?
2. Könyvek, folyóiratok segítségével keress választ az alábbi kérdésekre!
„Fiúk, ez a kis vár, úgy-e nekünk bakfitty?” – mondja Lajos király katonáinak a
Toldi szerelmében. A várat valóban bakfittyel veszik be. Mi a szó kettős jelentése?
Súlyos vagy könnyű betegség a spanyolnátha?
Nyaralni készül a család. Két program merült fel, el kell döntenünk, melyik
program tetszene jobban. Hol találunk ehhez információt?
Keresd meg saját keresztneved jelentését, híres viselői közül mutass be egyet!
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ISMERETSZERZÉS AZ INTERNETEN
Az interneten hatalmas mennyiségű adat található, gyorsan tudsz informácókat találni. Ezért egy-egy keresőszóra több százezer találat érkezhet. Nagyon sok ember
munkálkodik azon, hogy hasznos és értelmes dolgokat
töltsön fel a világhálóra. Ezek megbízhatósága azonban
nem egyenletes.
Jótanácsok
•
•
•

Figyelj az oldal külsejére: a fekete háttér általában szórakoztató, a fehér háttér informatív!
Kerüld a villogó, felugró reklámokat!
Figyeld a domaintípust!

A leggyakoribb kiterjesztések:
.com (= commercial): eredetileg ipari szervezetek használatára tervezték, az 1990-es évek közepére a legelterjedtebb domainnév lett, elsősorban üzleti oldalak számára.
.net (= network): eredetileg a hálózati technológiákkal kapcsolatos szervezetek számára volt kijelölve, ma már általános célokra is használható.
.edu (= education): oktatási intézmények számára hozták létre.
.org (= organization): nonprofit szervezetek (pl. egyesületek, közalapítványok) számára hozták létre.
.gov (= government): kormányzati és önkormányzati hivatalok számára hozták létre.

3. Az internet segítségével keress választ az alábbi kérdésekre!
a) Mennyibe kerül egy mosógép? A legolcsóbb árat próbáld megtalálni!
b) Hol született Weöres Sándor költő?
c) Milyen mozifilmeket játszanak a moziban holnap délután?
d) Melyik a helyes: aranygyűrű vagy arany gyűrű?
e) Ki született korábban, József Attila vagy Móricz Zsigmond?
f) Hány kilométerre van Budapesttől Debrecen?
g) Mikor van az olvasás világnapja?
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AZ INTERNETEZÉS SZABÁLYAI
1. Vannak emberek, akik visszaélnek a személyes adatainkkal.
Csak olyan emberekkel osszuk meg az adatainkat, akikben megbízunk!
2. Tanácsos vírusellenőrző programot beszerezni, és legalább
hetente egyszer elvégezni a vírusellenőrzést.
3. Számítsunk arra, hogy a gépen levő iratokat, képeket, leveleket
az interneten akár tudtunk nélkül láthatják mások is!
4. Ha jelszót kell választani, olyan legyen, amit mások nem
találhatnak ki könnyen!
5. Ne írjuk ki a közösségi portálokon, hogy huzamosabb ideig nem
leszünk otthon (pl. elutaztunk nyaralni)! Ajánlatos a fotóinkat
is inkább csak a nyaralás után posztolni. A betörők így nem
szerezhetnek információkat rólunk.
6. Nem szabad fölrakni a közösségi portálon olyan képeket, amelyeket
később megbánhatunk.
7. Ha vásárolni akarunk, először egyeztessünk szüleinkkel, mert
sok csalás fordul elő a honlapokon.
8. A program letöltése előtt mindig ellenőrizzük azok megbízhatóságát!
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A VIRTUÁLIS VALÓSÁG
Mit gondolsz?

szélesség

Van saját szobád? Olyan,
amilyennek elképzelted?
Van olyan dolog, amit
változtatnál benne? Mi
lenne az?

hosszúság

A gyerekszobában csend honolt. A szoba kopár volt,
miként a tűző déli napban egy dzsungelbeli irtás. A puszta falak kétdimenziósak voltak. Most, ahogy George és
Lydia Hadley ott állt a szoba közepén, a falak zümmögni
kezdtek, úgy tetszett, a kristálytiszta távolba húzódnak
vissza, mire egy afrikai préri jelent meg, három kiterjedésben; minden oldalon az utolsó kavicsig és szalmaszálig színes, élethű utánzatban. Fejük felett a mennyezet
mély égbolttá változott, rajta izzó, sárga nap. […]
Most a rejtett szagfejlesztő is működni kezdett, szagokat fújt a napperzselte préri közepén álló pár felé: az
oroszlánfű forró szalmaszagát, a rejtett vizesgödör hűvös, zöld szagát, az állatok erős rozsdaszagát, a forró
levegőben pirospaprikára emlékeztető homok szagát.
S most már hangok is hallatszottak: füves talajon távoli
antiloplábak dobbanása, keselyűk papíros zizegéséhez
hasonló rebbenése.
Ray Bradbury: Gyerekszoba, részlet
1. Az elbeszélés színhelye egy gyerekszoba, melynek
az a különlegessége, hogy képes átalakulni. Milyen a
szoba a valóságban?
2. Milyen táj jelenik meg az átváltozott szobában?
3. Mi jellemzi az átváltozott szobát?

magasság

4. A szöveg kétdimenziós, illetve háromkiterjedésű
falakról szól. Az ábra alapján fogalmazd meg,
mi jellemzi a kétdimenziós és háromdimenziós
dolgokat!
ág

szélesség

ho

s

ús
sz

5. Rajzold le az afrikai prérit a szöveg alapján!
Virtuális, vagyis látszólagos valóságnak nevezik azokat
az új számítógépes alkalmazásokat, amelyek segítségével a felhasználó mesterséges, háromdimenziós környezetben fedezheti fel a világot. Így ma már lehetséges egy
még csak terveken létező lakást bejárni, a világ különböző múzeumaiban sétálni.
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A virtuális televízióstúdiók megjelenésével gyakran két
kép összeadásának eredménye a kimenő kép. Ennek lényege, hogy két különböző felvételt egymásra vetítenek.
A fő esemény az első felvételen kap helyet kék (vagy zöld)
háttérrel, a másik videón pedig a háttérnek szánt kép látható. Így azt a hatást érik el, mintha valóban ott zajlanának az események, ahol a háttérvideó játszódik.
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A MÉDIA
Mit gondolsz?
Hol szoktál tájékozódni,
ha szeretnél megtudni
valamit (újság, internet,
televízió stb.)?

A kommunikációban a média vagy médium az információ
rögzítésére és közvetítésére használt eszközöket jelenti.
A média szót gyakran használják a tömegtájékoztatási
eszközök szinonimájaként (újság, televízió, rádió stb.).
A tömegkommunikáció a nagy tömegek tájékoztatását
jelenti, sokak számára hozzáférhető eszközök útján.
A kommunikációs folyamat ebben az esetben egyirányú
– technikai közvetítőeszközök segítségével zajlik. Az információkat szakemberek állítják elő és dolgozzák fel,
hogy „fogyaszthatóvá” váljanak.
1. Meséld el, hogy mit látsz rajzon! Szerinted a média
milyen tulajdonságát mutatja be ez a rajz?

Az információ „holt anyag” maradhat, ha nem áll módunkban rendszerezni, feldolgozni. A média voltaképpen ebben segít nekünk: összeszedi és tálalja a fontosnak tűnő eseményeket, információkat.
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A MÉDIA
Tájékoztató/tényközlő

Véleményközlő

Információkat dolgoz fel

Értékel, elemez,
véleményt nyilvánít

Tárgyilagos (objektív)

Személyes (szubjektív)

Valósághű tájékoztatás

Előtérbe kerül a szerző
véleménye

• hír
• tudósítás
• riport
• interjú

• kritika
• publicisztika
• glossza
• vezércikk
• jegyzet
• tárca
• karcolat
• humoreszk

2. Értelmezd a következő mondatot!
A hír mindig információ, de az információ nem mindig hír.
3.	Az elmúlt hetekben milyen események voltak azok, amelyeknek a hírei
a legjobban érdekeltek téged?
4. Mikor láttál utoljára hírműsort?
a) Minden hír rendkívüli volt?
b) Mi az, hogy rendkívüli? Mi tesz egy eseményt rendkívülivé?
c) Kinek a számára rendkívüli?
5. Állapítsuk meg, hogy
a) az osztályban,
b) az iskolában a beszélgetés időpontjában mi a legfontosabb „hír”!
Nincs unalmasabb dolog, mint az előző napi újságot olvasni!
A hír velejárója az újdonság.
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A NYOMTATOTT SAJTÓ
Mit gondolsz?
Mi a legfrissebb hír, amit
olvastál vagy hallottál?
Jó hír volt-e?

A sajtón (újságon) keresztüli kommunikáció egyirányú.
A küldő fél nem kap visszajelzést az olvasótól, ezért a
szövegnek jól felépítettnek kell lennie.

A hír
Hírnek az olyan aktuális (időszerű) újdonságot tartalmazó információt nevezzük, ami sokakat érdekelhet és/
vagy sokak életében változást okozhat.
A hír általában a következő kérdésekre ad választ:
Ki a hír főszereplője? – lehet személy vagy intézmény
Mit csinált? – a cselekmény (pl. lemondott, meghalt,
megérkezett, felemelték az árát)
Mikor? – a történés időpontja (legjobb, ha most, mert
ami tegnapi, az már történelem)
Hol? – a helyszín
Miért? – az indíték, a háttér
Hogyan? – a fontos vagy kevésbé fontos körülmények,
tudnivalók
A hír formai jellemzői
Közérthető – lehetőleg kerüli az idegen és szakszavakat
Tömör – csak a szükséges és elégséges információt
tartalmazza
Pontos – tényeket és adatokat tartalmaz
Félreérthetetlen – egyértelmű
Tárgyilagos – mértéktartó
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A hírszerkesztés általános alapelvei
• A hírek megfogalmazása nem sértheti az olvasók meggyőződését – kerülni kell a minősítő jelzőket.
• Egy-egy adott ügyben minden érintettnek lehetőséget
kell adni véleménye közlésére.
• A forrást – kivételes esetektől eltekintve – közölni kell.
• Az újságíró nem keltheti azt a benyomást, hogy már
eleve értékítélete van az adott témáról – nem derülhet
ki az újságíró álláspontja.

A tudósítás

Tudod-e?
A hír értékét növelheti:
– az esemény váratlansága,
– a hírben szereplő személyek ismertsége.
Az objektivitás sérülhet
már azzal is, milyen
sorrendben használjuk fel
az információt, valamint
hogy mit hagyunk ki
a szövegből.

A tudósítás abban különbözik a hírtől, hogy nem személytelen. Az újságíró a helyszínről tudósít, saját élményeivel egészíti ki a hírt.

A riport
Míg a tudósító csak szemlélője, a riporter aktív részese
az eseményeknek. A riporter a helyszínen igyekszik az
események társadalmi hátterét is megmutatni. Megszólaltatja az érdekelt feleket, szemtanúkat. Sorra veszi a
tanulságokat, alkalmanként állást is foglalhat.
1. Mit jelent „a szükséges és elégséges információ”?
2. Nézz meg egy napilapot, és keress benne példát a fent meghatározott
műfajokra (hír, tudósítás, riport)!

Az interjú
Az interjú két ember beszélgetése. A leggyakrabban azzal
a céllal készül, hogy a közönség beavatottja legyen egy
párbeszédnek, amely művészi élményt nyújt és információt tartalmaz.
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Mit gondolsz?

INTERJÚ A FARKASSAL, AKI ÁLLÍTÓLAG
MEGETTE PIROSKÁT

Melyik mesére utal a cím?

Szótár
ordas: jelentése ’csíkos,
barna csíkos’. Az ordas
(állat) tulajdonképpen
’csíkozott, tarkás színű’
állat, szintén körülírásos
elnevezés.
orvul: rejtekből, lesből,
gonosz indulattal
kacsa: 1. vízimadár;
2. hazug hír, álhír

Az Új Bárány riportere felkereste Ordast*.
Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
– Igaz volna ama vád, hogy Ön orvul* elfogyasztott egy
egész nyers nagymamát?
– Egy nagymamát? Egy grammot se!
Ez az egész csak Grimm-mese!
– Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád?
Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát!
– Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én az almát is hámozva eszem meg.
– Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten,
mégis piros farkaslábnyom díszeleg a parketten.
– Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba.
Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta,
s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok,
a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.
– Én úgy tudtam, Önnél szabály,
hogy csak friss húsárut zabál.
– Kacsa!* Füvet rágok lomhán legelészve,
zsengét, hogy gyenge gyomrom megeméssze.
– És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
– Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!
Romhányi József
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1. Vizsgáljuk meg a vers címét!
a) Mi az interjú?
b) Mit változtat a címen, ha elhagyjuk az állítólag szót?
2. Mi a versben szereplő újság címe?
3. Olvassátok fel a szöveget párbeszédes formában! Ügyeljetek a megfelelő 		
hanghordozásra!
4. Az első sorban nagy kezdőbetűvel szerepel az ordas szó.
Mi lesz így a jelentése?
5. Milyen eset kapcsán készült az interjú?
6. Ki lehet a riporter? Válaszodat támaszd alá a szövegből vett részletekkel!
7. Mennyiben követi a mese riportere az interjúra vonatkozó szabályokat?
8. Mi a történet vége?
9. Készíts interjút valamelyik osztálytársaddal egy számára fontos alkalomról, 		
ünnepről!
Tudod-e?
Az interjú gerincét a kérdések adják. A riporternek ezért előre át kell gondolnia, mit szeretne
megtudni, milyen kérdéseket tegyen fel.
Olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyekre hosszabb, kifejtő választ várunk. Ezeket
kiegészítendő kérdéseknek nevezzük. (Miért…? Hogyan…?)
Lehetséges az információ megszerzése úgy is, hogy nem kérdést tesz fel a riporter, hanem
kijelent valamit. (Úgy tudom…)

Jótanácsok
Mit kerüljünk az interjúban?
• az eldöntendő kérdéseket, amelyekre egyszavas válaszok adhatók (igen, nem);
• az olyan kérdéseket, amelyekre általánossággal, közhellyel lehet válaszolni;
• a feltételes módú kérdéseket (elmondaná…?).

69

NT_98809_E_magyar_2021.indd 69

2021. 04. 21. 8:58

NT_98809_E_magyar_2021.indd 70

2021. 04. 21. 8:58

ANYANYELVI ISMERETEK

NT_98809_E_magyar_2021.indd 71

2021. 04. 21. 8:58

ÁBÉCÉ

A MAGYAR ÁBÉCÉ BETŰI
Mit gondolsz?
Keverd össze a neved
betűit. Milyen új szót,
szavakat tudsz létrehozni
belőlük?

Az ábécé egy nyelv hagyományos sorrend szerinti betűkészletét jelöli. Magyar neve a magyar ábécé első három
betűjének kiejtett alakjából ered (az a és az á betűt egynek számítva).
Napjainkban a latin ábécé a legelterjedtebb. Az első latin
ábécé csak nagybetűkből állt. A kisbetűk csak később jelentek meg.
Ma nagybetűvel a mondatok és a tulajdonnevek első betűjét írjuk.

Cs
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A BESZÉDHANGOK RENDSZERE
A nyelvek hang- és betűkészlete sokban hasonlít egymásra, de jó néhány különbséget is észlelhetünk közöttük. A magyar r hang keményebben, pergőbben hangzik,
mint az angol vagy a francia megfelelője. A magyar r hang
az olaszokéra, spanyolokéra hasonlít. Sok nyelv nem tesz
különbséget az a és az á között.
A magyar nyelvre a kiejtés szerinti írásmód jellemző,
azaz egy betű egy hangot jelöl. Ez alól van néhány kivétel.
Ennek oka részben az írásmód hazai hagyományaiban
rejlik, részben pedig abban, hogy sokszor olyan idegen
szavakat, neveket is le kell írnunk, amelyeknek írásmódja
eltér a magyar ejtéstől.
A magyar hangkészletben nincs például w hang. A w
betűt mégis használjuk, vagy azért, mert előfordul régi
családnevekben (pl. Weöres Sándor – ejtsd vörös sándor), vagy azért, mert pl. a középkori német költő, Walter
von der Vogelweide nevét mi sem írhatjuk máshogy, mint
a németek. De – a németektől eltérően – a v és a w ejtése
közt mi nem teszünk különbséget.
Az y (ipszilon) általában arra szolgál, hogy segítségével
leírhassunk olyan hangokat, mint a gy, az ly, az ny vagy a
ty. Sok magyar családnév írásmódja arra utal, hogy régen
a mély i hangot y-nal (ipszilonnal) írták, például Ady Endre.
Forrás: http://nemzetismeret.hu
1. Mi különbözteti meg a beszédet az írástól?
Igaz vagy hamis?
A fenti szöveg alapján döntsd el, igazak vagy hamisak az alábbi állítások!
a) A beszéd legkisebb egységei a betűk.
b) A beszédet hallásunkkal fogjuk fel.
c) A nyelvek hangkészlete hasonlít egymásra.
d) A magyar r hang ejtése megegyezik az angollal és a franciával.
e) A v és w betű ejtése nem különbözik a magyarban.
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PÁLCIKA
Mit gondolsz?
Amikor kimondod,
hogy ház, mindenki
ugyanolyan házra
gondol? Próbáljátok ki!

Különböző dolgok
Pálcika a világon gondolkodott. Hogy mennyi különböző forma van a földkerekségen.
Hiába hasonlítunk, mégis egészen mások lehetünk!
A felhők dagik vagy bodrosak.

A házak kocka alakúak, vagy olyanok, mint valami hatalmas gyufásdoboz.

Az autók laposak, és kerekeken gurulnak, lassítanak,
gyorsítanak, lefékeznek, indexelnek, kanyarognak, dudududálnak. (...)

A könyvek laposak, de sok szárnyuk van, hiszen mindegyik lapjuk egy-egy szárnyacska. Mellékesen, akkor pedig az olvasás repülés is, és hoppá.

A tornyok, na a tornyok egy kicsit hasonlítanak rá, Pálcikára.
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De különösen különböznek tőle az állatok. Például a
békák! Truttyognak, brekekéznek, és nagyon különös
alakúak. (...) És akkor Pálcika egy zsiráfra gondolt. És egy
kicsit megörült.
Szerintetek miért?

Tudod-e?
A szavaknak is van
szerkezetük: szótő +
toldalék = toldalékos szó

És a hasonlóság?
Például a só meg a cukor! Mennyire hasonlítanak egymásra! De mennyire más az ízük.

Vagy alig lehet megkülönböztetni a spenótfőzeléket
a sóskafőzeléktől. Holott azoknak is különbözik az ízük.

Az emberek is néha mennyire hasonlítanak egymásra!
Csakhogy az egyik jó lélek, a másik meg mogorva dudva.
De lehet, hogy éppen a mogorva, a barátságtalan ember
a jó, aki meg mindig mosolyog és kedveskedik, az önző
alak, és csak magának akar jót.
Darvasi László, részlet

1.	
Milyen virágokat ismersz? Gyűjts össze minél többet, a füzetedbe le is rajzolhatod a különböző alakú virágokat!
2. Keress példákat a szövegből tőszavakra és toldalékos szavakra!
3. Keress példákat a szövegből összetett szavakra!
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A FARKAS
Mit gondolsz?
Miért lehetnek
veszélyesek a farkasok?

A farkas gyakori szereplője meséknek, mítoszoknak,
könyveknek, filmeknek. Ezek a történetek hol jónak, hol
gonosznak ábrázolják a farkast. Róma alapítóit, Romulust és Remust egy anyafarkas nevelte fel, Kipling regényének, A dzsungel könyvének főhősét, Mauglit is farkasok nevelték fel. Az erdő kapitánya című rajzfilm egyik
mellékszereplője Pimpike, a bolond farkas, aki báránynak, majd madárnak képzeli magát. Gyakoribb azonban
a farkasokat gonosz szereplőként ábrázoló történet.
Ezek a történetek eltúlozzák a farkas veszélyességét,
mert csak a beteg állatok támadnak emberre, az egészségesek inkább elkerülik.
1.	Gyűjts olyan meséket, történeteket, ahol a farkas gonosz!

Tudod-e?
A farkas totemállat
(vallásos tiszteletben
részesített állat) volt,
ezért a neve tilalom alá
esett, tilos volt nevén
nevezni. Természetes
volt körülírással csak
mint farkas állatról
beszélni róla, hiszen az
állat szembeötlő külső
tulajdonsága a hosszú,
lompos farok.

2.	A farkas szó rokon értelmű elnevezése a toportyán,
csikasz, illetve a féreg. Nézz utána ezek pontos jelentésének!
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A farkas a kutyával rokon, szürkés szőrű vadállat. Belőle háziasították a kutyát.
A farkas agytérfogata jelentős; különleges értelmi képességei a társas életmód eredményeként fejlődtek ki.
A falka olyan önfenntartó szaporodó egység, amelyben
az egyedek együttműködve, közösen szerzik meg a táplálékot, és közösen nevelik a kölyköket. Egy falkába általában 5–9 farkas tartozik. A falkában szigorú a hierarchia: az abszolút úr az alfa-hím, őt követi az alfa-nőstény.
A vezérhímet legyengülése (betegség, sérülés stb.) esetén a béta-hím váltja fel. A falkák időnként feloszlanak,
majd (átmenetileg vagy véglegesen) újraalakulhatnak,
illetve más falkákkal egyesülhetnek is. A régi falka feloszlásával létrejött új falkák egymással barátságosan viselkednek.
A falka szagjelekkel jelöli ki és védi a területét. A területet körülbelül 1 km széles határzóna veszi körül; ezt a sávot a szomszéd falkával közösen használják, és általában
itt portyáznak a falkából kivert példányok is.
A falka kitartóan, hosszú kilométereken át üldözi a kiszemelt vadat, elsősorban az eleve hátránnyal induló,
legyengült, beteg vagy öreg vadakat szemelik ki. A táplálékszerző magatartás egy különleges módja a kiszemelt
préda csordájának követése. A farkasok ilyenkor hosszú
ideig követik és időnként meghajtják a nagy testű növényevők csordáját. Ha ilyenkor leszakadó (gyenge, idős
vagy sebesült) állatot vesznek észre, azt megrohanják és
felfalják.
A zsákmányt leterítve a híres farkasétvággyal egy-egy
farkas akár 9 kilogrammot is felfal belőle.
Forrás: tankonyvtar.hu, Wikipédia

Szólás
Farkasétvágya van. =
Olyan éhes, mint a farkas.

3. Mi a falka?
4. Hányan tartoznak egy falkába?
5. Kik a falka vezérei?
6. A falka milyen jelekkel jelöli ki a területét?
7. Hány kilogramm húst képes egyszerre elfogyasztani egy farkas?
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HANGUTÁNZÓ SZÓ

MADARAK AZ EPERFÁN
Mit gondolsz?
Van-e kedvenc helyed,
ahol szeretsz ábrándozni,
képzelődni?

Szótár
parókia: papi lak
süveg: hegyes fejfedő
piszkafa: a tűz
élesztésére használt bot
finnyás: válogatós
ínyenc: kifinomult ízlésű
manna: az égből hulló
eledel

Az volt a legkedvesebb tanyám, az öreg eperfa, ott a
nagyapám parókiáján*, Galamboson.
Ide kapaszkodtam fel minduntalan, s a korona legcsúcsán a három ágból alakult karosszékbe telepedve
szabadon elmerenghettem, vagy inkább bámészkodhattam; nekihevülten a vakmerő vágyaknak és képzelődéseknek, s a kényelmes ágbog egyszer királyi trónus, másszor tüzes paripa, majd szónoki emelvény volt alattam.
Igaz is, hogy pompás hely volt. A mi kis falunk valóságos erdő a sok gyümölcsfától, eperfa minden udvaron,
százados diófák a kertekben, alma-, körte- s töméntelen
szilvafa az összes telken. Hanem a mi eperfánk mégis magasabb volt mindannyinál, magasabb a toronynál, amely
csak úgy látszott ki vékony, hegyes csúcsával a lombok
fölött, mint valami piszkafa*.
Volt az udvaron valami hirtelen nőtt kis domb, igazi
cukorsüveg*, majdnem olyan magas, mint a ház, annak
a hegyibe nőtt az én derék eperfám. S annak a hegyibe
valósággal odanőttem én.
Körülöttem csipogtak a verebek, és finnyásan* válogatták a mézédes epret; dongtak a méhek, a darazsak, s még
jobban kényeskedtek, száz szemet is körülzsongtak, míg
meglelték a legfinomabbat. Nagy ínyencek* ám ezek.
Lent a földről a kacsák gyűltek alám, s fecsegve kiabáltak fel hozzám:
– Tass, tass, minekünk is juttass.
Nem sajnáltam, megráztam egy-egy nagy ágat, s mint
a mannaeső* hullott a sok pompás fekete eper. Csirke,
jérce, tyúk mind összefutott rá, s felkapkodták válogatás
nélkül, porral, kaviccsal, tojáshéjjal, mésszel vegyest.
1.	Melyik településen található az elbeszélő kedvenc
tanyája?
2. Mikhez hasonlította a kényelmes ágat?
3. Milyen gyümölcsfák voltak a telken? Sorold fel!

78

NT_98809_E_magyar_2021.indd 78

2021. 04. 21. 8:58

ANYANYELVI
ISMERETEK
A kacsák mérgesen panaszolták a világnak:
– Lássák, lássák, e gazok falását.
Nagy lármát csaptak odalenn, mert a kotlós sem hagyta magát, és pukkadozva veszekedett velük:
– Kot, kot, kot, kot, – kot, kot, kot. Csak ne piszkoskodjatok.
Micsoda kavarodás lett ott. Az öreg gúnár sem bírta
megállni, hogy rájuk ne szóljon fölényesen:
– Gá, gá, gák, izgágák.
De hát akármennyi is volt az eper, egykettőre fölszemetelte a sok telhetetlen. Akkor aztán tyúkok, csirkék,
libák elkódorogtak másfelé, kapargálni, keresgélni fű
közt, szemét közt, csak a kacsák maradtak ott a közelben, s mikor tiszta volt a láthatár, felleselkedtek hozzám
fél szemmel, s megszólítottak:
– Tass, tass, most hullass.
Mintha csak tudták volna, hogy nem tudom, hogy az
eper éppen a kacsának tilos csemege, mert felfúvódik
tőle. Szerencsére éppen nagy dolgon törtem a fejemet a
téres vidéket nézegetve, s egyre kizavartak hápogásukkal gondolataimból. No de nem azért volt nekem odalent
a földön jeles barátom és hű alattvalóm, az öreg Rontó, a
vén házőrző, hogy ne segítsen rajtam.
Füttyentettem neki, s lekiáltottam:
– Rontó, hé, hess a kacsákat! (...)
Szaladt a sok kacsa, csak úgy gurultak lefelé hanyatt-homlok a dombról. Rontó meg leheveredett a váram kapujába, a fám tövébe, s vállára csapva nyelvét,
őrizte a csöndet.
Így azután kedvvel nekilendülhettem a képzelődésnek.
Móricz Zsigmond, Pipacsok a tengeren, részlet

Tudod-e?
A hangutánzó szavak
sajátos hangsorukkal
természeti, állati vagy
emberi hangokat
idéznek fel. Az irodalmi
szövegekben fontos a
stílusértékük.

4. Mit fecsegtek az állatok? Gyűjtsd ki a hangutánzó szavakat!
Melyik hangutánzó szó melyik állathoz tartozik?
5. Miért tilos csemege a kacsának az eper?
6. Milyen hangokkal tudod kifejezni a csipogást, a fecsegést, a kapargálást,
a hápogást, a füttyentést?
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INDULATSZÓ

AZ ÖREG KISASSZONY ÖREG AUTÓJA
Mit gondolsz?
Megtörtént már veled,
hogy mérgedben
összetörtél valamit?

Nyelvtörő
Luxus Moszkvics,
zsebslusszkulcs.

Tudod-e?
Az indulatszó a beszélő
érzelmeit, akaratát
felkiáltásszerűen kifejező
szófaj, jelentéstartalma
pontosan nem írható
körül.

Volt egyszer egy öreg autó. Öreg kisasszony öreg autója volt, de szép fényes, tiszta kívül-belül, mert a kisasszony
szerette a rendet és a tisztaságot, és az autóját is szerette.
Egyszer, ahogy mentek, az utcán megláttak egy világszép
hercegnőt, ahogy toporzékolt és a világszép autóját rugdosta. – Ejnye, ejnye – mondta a kisasszony. – Semmi ejnye!
– toporzékolt a világszép hercegnő, és tovább rugdosta a világszép autóját.. – Mindenki csak őt nézi, őt bámulja, neki
mondják, hogy hűha! ejha! azt a! Énrám meg rám sem néznek? Hát ki a szebb, ő vagy én? – toporzékolt, és akkorát rúgott a világszép autójába, hogy behorpadt mind a két ajtaja.
A hercegnő ki akarta nyitni az egyiket, nem nyílt ki. Ki akarta
nyitni a másikat, az se nyílt ki. – Jaj! – mondta. – Most hogy
megyek tovább? Csak nem gyalog? – Debizony – mondta az
öreg kisasszony. – Nem kellett volna rugdosódni. Mi ketten.
Te meg én. Biztos, hogy nem viszünk el – mondta az autójának, és elhajtott.
Mosonyi Aliz: Az öreg kisasszony autósmeséi, részlet
1.	Milyen tulajdonságait ismerted meg az öreg kisasszonynak?
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Az indulatszó fajtája

Érzelemnyilvánító
indulatszó

Akaratnyilvánító
indulatszó

Hangutánzó indulatszó

Jelentése
öröm, jókedv kifejezése
fájdalom, bánat
bosszankodás
csodálkozás
meghökkenés
vágy, kívánság
szitkozódások,
káromkodások
népdalokból ismert
felkiáltások
biztatás kifejezése
figyelmeztetés, csillapítás
állathívogató, terelő
szavak

Példák
hej, haj, sej
ó, jaj, hajh
ej, eh, ejnye, na
ejha, jé, tyű, nini
hú, nicsak
ó, bár(csak), rajta
fenét, teringettét
tillárom, haj
hajrá, nosza, uccu
pszt, csitt, kuss, tente
cicc, sicc, pipipi, gyí, hess
nyihaha, reccs, durr,
bumm, kipp-kopp, bee

2. Milyen tulajdonságait ismerted meg a világszép hercegnőnek?
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FŐNÉV

SZEMÉT-ELÉGIA*
Csodálatos, csodálatos dolog:
üvegszilánkok, konzervdobozok,
gyűrt papírcsákó, fél csutak,
széttaposott söröskupak,
színes cafattá rongyolt luftballon,
majd feketére szárad a napon,
dióhéj, karton, zokni, almahéj,
lerágott csontok, penészes karéj,
kettétört frizbi, bágyadt plüsskutya,
fogatlan fésű, görbe piszkafa,
magányos csizma, rossz esőkabát
újságok közé vackolja magát,
a sarkon zord kukáskocsi dohog:
„Csodálatos, csodálatos dolog...”
László Noémi
Szótár
elégia: Az elégia a
lírai költészet egyik
meghatározó műfaja.
A felidézett emlék tárgya,
akár jó, akár rossz volt az
az emlék, némi szomorú
tónust mindig kap.

Mit gondolsz?
Milyen vers illene a te
nevedhez?

NÉVJEGYEK
Anna
Mintha fényes nyári égen
két csillag suhanna.
Eszter
Fehér madár száll a légben,
hosszan elnyúlt testtel.
Áron
Délibábos kastély sejlik
át a pusztaságon.
László Noémi
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Tudod-e?
A főnév olyan szótári szó, amely élőlények, élettelen tárgyak, gondolati dolgok nevét jelöli.
A valóságos dolgok megnevezései konkrét főnevek (pl. kabát, tea), a gondolatilag állított jelenségek
elvont főnevek (pl. szabadság, félelem).

A főnév fajtája

Alcsoportok

Példák

köznév

egyedi

ajtó, ablak

gyűjtő

erdő, nép, osztály

anyag

víz, beton, paprika

személynév

Kiss Pál, Gyöngyi

állatnév

Ráró, Riska, Bodri

földrajzi név

Ják, Bulgária

intézmények neve

Nemzeti Múzeum

könyvek, folyóiratok,
műalkotások

Egri csillagok, Kortárs,
Mona Lisa

márkanevek

Ariel, Persil

tulajdonságot jelölő

jóság, lustaság

állapotot jelölő

betegség, béke

cselekvést, történést, létezést
jelölő

írás, munka

egyéb elvont fogalmat jelölő

lélek, ügy, kár

tulajdonnév

elvont főnév

1. Gyűjts főneveket a két versből, majd csoportosítsd őket a tanult szempontok
alapján (köznév, tulajdonnév, elvont főnév)!
2. Készítsd el a névjegykártyádat!
Legyen rajta a neved, a címed és az elérhetőséged (e-mail, telefon)!
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MELLÉKNÉV

A FEKETE ESERNYŐ
Mit gondolsz?
Jártál már úgy,
hogy valami nem
tetszett, végül mégis
megszeretted?

Élt egyszer egy kislány, akinek fekete esernyője volt.
Amíg nem használta, eszébe sem jutott, hogy kicserélje.
Ám egyik reggel arra ébredt, hogy zuhog az eső, neki pedig el kell mennie otthonról.
Fogta a fekete esernyőt, és kilépett az utcára. Rögtön szembesült vele, hogy milyen szép, színes esernyők
is vannak a világon. Lila, piros, sárga, zöld, pöttyös, csíkos, kockás – csak az övé volt olyan csúnya fekete, mint a
férfiaké vagy az öreg néniké.
Ahogy lépkedett az esőben, elhatározta, hogy vesz
magának egy másik esernyőt. Ezzel többet nem megy
sehová.
Amint hazaért, nyomban kinyitotta a perselyét, kivette a zsebpénzét, és már fordult volna vissza, hogy induljon a boltba, de eszébe jutott, hogy megfogadta: ezzel az
ernyővel már nem megy sehová.
Csapdába esett. Nem tudta eldönteni, hogy megvárja-e, míg eláll az eső, vagy utoljára még vigye magával az
esernyőt.
Ahogy gondolkodott, olyan érzése támadt, mintha az
ernyő beszélne hozzá:
– Tudom, hogy le akarsz cserélni, mert szebb esernyőt
szeretnél, mint én, de kérlek, még egyszer vigyél magaddal!
– Hát jó – mondta a kislány, és elindult a fekete esernyővel a boltba.
Kint nagyon fújt a szél, szemébe hordta az esőt, de
ő csak ment kitartóan. Már majdnem odaért a bolthoz,
épp egy építkezés mellett haladt el, amikor furcsa dolog
történt.
A szél kicsavarta a kezéből a fekete esernyőt, az felrepült az építkezésen hagyott állványzatra, és ott feldöntött egy doboz rózsaszín festéket. A festék ráömlött az
ernyőre, és ahogy az forogva szállt lefelé, az eső mindenütt szétkente rajta a rózsaszínt.
Éppen a kislány kezébe hullott vissza, és amikor elkapta a nyelét, az eső hirtelen elállt.
A kislány csodálkozott, hogy a fekete esernyőből néhány szempillantás alatt milyen gyönyörű ernyő lett.
Kiss Ottó
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Tudod-e?
A melléknév a főnévvel megnevezett élőlények, tárgyak, gondolati dolgok tulajdonságait vagy egyéb
jellemzőjét fejezi ki.
Az elnevezés jelzi, hogy a jelentésük a főnévi fogalom mellé járulva, arra vonatkozva válik teljessé.
A főnév általánosít, a melléknév ezen belül egyedít (lány – szőke lány)
A melléknév fokozható, a tulajdonságok összehasonlítását, mértékét fejezzük ki ezzel.

A melléknév

Példa

Fokjel

alapfok

magas

Ø

középfok

magasabb

-bb

felsőfok

legmagasabb

leg…bb

1. Bővítsd a képzett melléknevek sorát!
Szokásossá vált tulajdonság: félénk, ...
Valamivel ellátottság: sós, ...
Valaminek a hiánya: sótlan, ...
Valaminek a mértéke: kiskanálnyi, ...
Valahová tartozás, valahonnan származás: szegedi, ...

Helyesírás
Fokozás:
hosszú – hosszabb
könnyű – könnyebb
bő – bővebb
kicsi, kis – kisebb
jóízű – jobb ízű, legjobb
ízű
nagyarányú, nagyobb
arányú
De!: ha átvitt értelmű
(bőkezű, bőkezűbb)

2. Gyűjts mellékneveket A fekete esernyő című szövegből!
Tudod-e?
A beszédben nem minden szót ejtünk azonos hangerővel, egy-egy szótagot a környező
szótagokhoz képest nagyobb hangerővel, nyomatékkal ejtünk, ezzel kiemeljük. A kiemelt
nyomatékú szótagot hangsúlyosnak, az átlagos hangerejűt hangsúlytalannak nevezzük.
Egy melléknév és főnév kapcsolatában a melléknév általában nagyobb hangsúlyt kap, mint a
főnév. Az „Add ide az ernyőt!” mondatban egyértelmű, hogy egy ernyőről van szó, és én pont
azt kérem. Ha több ernyő is van a teremben, egy melléknévvel tehetem egyértelművé, melyik
ernyőre gondolok. Ilyenkor a megkülönböztető melléknév első szótagja erősebb hangsúlyt kap:
„Add ide a piros ernyőt!”
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NÉVMÁS

ÖNVÉDELEM
Mit gondolsz?
Jársz valamilyen edzésre?
Ha igen, kikkel szoktál ott
találkozni?

Csütörtökön többen vagyunk, mint kedden. A nálam
pár évvel idősebb lányok már sárga, zöld övesek. Az én
övem fehér, a bátyámé is, de mi nem is a sárga öv miatt járunk ide. Egyikünket sem érdekli az öv. Mi önvédelmet
akarunk tanulni, anyám ehhez ragaszkodik, meg tudjuk védeni magunkat, ha bármi történik, ne csak álljunk és hagyjuk, hogy megtörténjen. Először esni tanulunk. A dzsúdó
nem áll másból, csak gáncsolásból és dobásból, hamar
meg kell tanulni jól esni.
A bátyámnak hiányzik a rúgás, és amikor egyszer eljátssza, hogy megrúgja a mellkasomat, Gábor edző rászól, fiam, ez nem karate. Nehezen tanulok esni. Mindig
a tüdőmre érkezem, alig kapok levegőt. Az esés a legfontosabb, mondja Gábor edző, amíg azt nem tanuljuk meg,
nem lehet semmit csinálni. Nem is nagyon csinálhatok
mást, néha gyakorolhatom a dobást és gáncsolást, de
inkább engem dobnak, engem gáncsolnak. Hetekig tanulom, csak a tüdőmért aggódom, hogy beszakad. Nem
szakad be, ettől ne féljek, mondja Kisgábor. Sokszor jön
oda hozzám és a bátyámhoz, mutatja, melyik mozdulatnál rontom el, az oldalamra érkezzek, ne a hátamra, próbáljam meg újra. Egy nálam tizenöt kilóval nehezebb, de
egy évvel fiatalabb lánnyal gyakorlom a mozdulatokat.
Ha ő nincs, a bátyámmal raknak párba. Egyikünk sem
szereti ezt, neki nem vagyok kihívás, nekem ő túl magas.
Tizenkét éves, és legalább fél fejjel magasabb, nem tudja
gyakorolni az esést, mert nem tudom rendesen eldobni.
Megragadom elöl a ruháját, jobb lábammal a bal lába
elé lépek, megfordulok, fenekemmel is rásegítek, dobok.
Dobnék, a bátyám lassan lecsorog a vállamról. Vigyek bele
lendületet, ne féljek rendesen átdobni, mondja Kisgábor.
Harag Anita: Minden csütörtökön,
októbertől novemberig, tiszatajonline, részlet

1. Hány éves az elbeszélő? A szöveg melyik mondatából derül ki?
2. Milyen mozdulatokat gyakorolnak a dzsúdózó gyerekek?
A felsoroltak közül az egyik kakukktojás!
gáncsolás

rúgás

dobás

esés
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Tudod-e?
A névmások főneveket, mellékneveket, számneveket alkalmilag helyettesítő szavak. Önmagukban
nincs határozott jelentésük, ezt csak az adott beszédhelyzetben nyerik el, ha valakire vagy valamire
rámutatunk vagy utalunk velük. Ezzel fölöslegessé válik a dolgok, személyek, tulajdonságok,
mennyiségek megnevezése vagy a megnevezés megismétlése. Toldalékolásuk a helyettesített
szófajéhoz többé-kevésbé hasonló.
A személyes névmások alapformája: én, te, ő, mi, ti, ők. Amennyiben ragozzuk a személyes
névmást, nem könnyen felismerhető alakot öltenek: rag + birtokos személyjel. Pl.: ról + am (rólam),
ról + ad (rólad); nek + tek (nektek); nál + ad (nálad).
Ha hangsúlyozni akarjuk a személyes névmást, elé kerülhet az alapalak is: „Rólad beszélgettünk
egész este.” „Énrólam?”
A mutató névmások rendszerint hangsúlyosak: Azt mondta; Erre gyere!
A kérdő névmások is mind hangsúlyosak a szövegben: Mikor érkeztél?; Meddig maradsz?

A névmások fajtái
CSAK FŐNEVEKET HELYETTESÍTŐ

FŐNEVET, MELLÉKNEVET,
SZÁMNEVET HELYETTESÍTŐ

SZEMÉLYES NÉVMÁS

MUTATÓ NÉVMÁS

BIRTOKOS NÉVMÁS

KÉRDŐ NÉVMÁS

VISSZAHATÓ NÉVMÁS

VONATKOZÓ NÉVMÁS

KÖLCSÖNÖS NÉVMÁS

HATÁROZATLAN ÉS
ÁLTALÁNOS NÉVMÁS

3. Milyen névmásokra találsz példát a szövegben?
4. Gyűjtsétek ki a szöveg ragozott személyes névmásait a füzetetekbe!
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SZÁMNÉV

KISZÁMLÁLÓ
Mit gondolsz?
Számba vetted már a
dolgaidat? Készíts leltárt
róluk, miből mennyi van!

Tudod-e?
A kiszámolóban a kettő
helyett a „két bolondos
muslicám” szerepel.
Mi ennek az oka?
Általános szabály, hogy
főnévvel együtt a két változatot alkalmazzuk: két
barack, két ellenvetés.
Önállóan azonban a
kettő használatos. (Hány
gyereketek van? – Kettő.)

Van egy fekete cicám,
két bolondos muslicám,
három borzas tulipánom,
négy rózsaszín pelikánom,
öt tengerimalacom,
hat zord törpekakasom,
hét hólepte hegygerincem,
nyolc habókos zebrapintyem,
kilenc gyémántbogaram,
tíz flamingómadaram.
Jól mulatunk, remekül:
sosem vagyok egyedül.
László Noémi

Igaz vagy hamis?
Melyik állítások igazak a kiszámolóra?
A hamis állításokat változtasd úgy meg, hogy igazak legyenek!
•
•
•
•
•

A kiszámoló játékzáró mondóka.
Valamely gyermekjáték központi, pozitív/negatív szereplőjének a kiválasztására szolgál.
A gyerekek körbeállnak, és a mondóka ritmusára mutogatással számolnak.
Akire az utolsó szó (szótag) esik, az lesz a hunyó, fogó, angyal-ördög stb.
A kiolvasó mondóka állhat a sorszámnevek eltorzult formájából („E, ke, há, né... hunyó”), ismeretlen
jelentésű szavakból („Ekete, pekete, cikáta, pé...”), de lehet számokkal kezdődő mondókamese is („Egy,
kettő, három, négy, / Te kis kutya, hová mégy?”).
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VOLT-NINCS
A fának ezer levele,
aztán hirtelen egy se.
A föld napsugaras ege
elsüllyed minden este.
A fű suhog, villog, virít,
levágják.
Mindenből mennyi marad itt:
kívánság.
László Noémi
TŐSZÁMNÉV
PL. HÁROM

TÖRTSZÁMNÉV
PL. HARMAD
HATÁROZOTT
SORSZÁMNÉV
PL. HARMADIK

SZÁMNÉV
HATÁROZATLAN

OSZTÓSZÁMNÉV
PL. HÁROM-HÁROM
TANULÓ

Tudod-e?
A számnév a főnévvel megnevezett élőlény, tárgy mennyiségét, sorrendi helyét jelöli meg.
Két fő csoportja van:
Határozott számnév: a mennyiséget, sorrendet számszerű pontossággal adja meg (öt tagja
van a bizottságnak, a nyolcadik polcon találod meg stb.)
Határozatlan számnév: hozzávetőlegesen fejezi ki a mennyiséget (sok tennivalója van, kéthárom ember jött el, több ötlete is volt).

1. Milyen számok vannak a Kiszámoló című versben?
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IGE

SEGÍTENÉL?
Segítenél?
– hallom folyton.
Hogyne, máris jövök! – mondom.
Idébb húzom, odább tolom,
pedig van épp elég bajom!

Nem kell a Dunának menned
akkor se, ha rossz a kedved:
segít (már ha nem vagy nyuszi),
egy ölelés meg egy
puszi.

Na és mások? Nézzük csak!
Más is segít másoknak?
Akármikor? Akárkinek?
Mindegy hányszor? Hogyan? Minek?

Jaj, de sokszor nincs mit tenni,
nem segít már senki,
semmi:
bánattal és búval telten
bóklászunk a kórházkertben...

Anya segít, eddig stimmel.
Csuklasz? Rögtön fut a vízzel.
Ne csodálkozz rajta, pupák:
az anyukák ilyen furák.
Ha a szíved sajog olykor,
ki segíthet? Csak a doktor!
Bekapod a pirulát
és megúszod a kolerát.
Szekrényedben bomba robban?
Legközelebb csukd be jobban!
És ha kérdik – ég és pokol! –:
a húgod majd összepakol!

Dédi sír, de közben azért
örül, ha fogod a
kezét.
Ha neki jó, neked is,
örül a te szíved is, mert
ebben a bizonyos
„szeretet”-dologban
közben egy egészen
rafinált titok van:
annak is egy csomót segít,
aki per pillanat
segít.
Erdős Virág

1. Te kinek szoktál segíteni? Neked ki szokott segíteni?
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Tudod-e?
Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj.
Az igealak kifejezi:
• a cselekvés módját (igemódok: kijelentő, felszólító, feltételes).
• a cselekvés idejét (múlt, jelen, jövő).
• a cselekvő számát (egyes, többes).
• a cselekvő személyét (1., 2., 3.).
• a cselekvésnek határozott vagy határozatlan tárgyra utalását, tárgyatlan voltát.

Mód- és időjelek
Jele

Kijelentő
mód

Feltételes
mód

Felszólító mód

Ø

-na, -ne,
-ná, -né

-j

Jelen idő

Ø

vár
kér

várna
kérne

várjon
kérjen

Múlt idő

-t, -tt

várt
kért

várt volna
kért volna

Jövő idő

-ni + fog

várni fog
kérni fog

2. Mi tudható meg az alábbi igealakokból?
megláttalak

el fogom készíteni

segítenél?

ne súgjatok

3. Gyűjts a versből példákat az alábbi meghatározások alapján!
Mód

Idő

Szám

Személy

Ragozás

feltételes

jelen

egyes

2.

általános

kijelentő

jelen

egyes

1.

határozott

kijelentő

jelen

többes

3.

határozott

kijelentő

jelen

többes

1.

általános

felszólító

jelen

többes

1.

határozott

Példa
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IGENÉV

KOCKAJÁTÉK
Mit gondolsz?
Ha négy egymás alatti
sorba szavakat írnál, az
már vers lenne? Hogyan
lehet négy sorból négy
versszakos verset alkotni?

elkallódni megkerülni
ez volt teljes életem
jó volt tengerparton ülni
habok játszottak velem
ez volt teljes életem
elkallódni megkerülni
habok játszottak velem
jó volt tengerparton ülni
habok játszottak velem
jó volt tengerparton ülni
elkallódni megkerülni
ez volt teljes életem
jó volt tengerparton ülni
habok játszottak velem
ez volt teljes életem
elkallódni megkerülni
Weöres Sándor

HÉJA-NÁSZ AZ AVARON
Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.
Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.
Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.
Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.
Ady Endre
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MINEK NEVEZZELEK?
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?
		
Petőfi Sándor, részlet

Tudod-e?
Az igenevek az
átmeneti szófajok
körébe tartoznak,
egyfelől igei, másfelől
névszói vagy határozói
tulajdonságokkal
rendelkeznek.
Valamennyi igéből
képzett szó.

1.	A Kockajáték című vers négy versszaka ugyanabból a négy sorból áll.
Mi lehet az oka annak, hogy ezt a négy sort variálja a költő? Válaszodhoz
vedd figyelembe a címet is!
2. Gyűjtsd ki a Héja-nász az avaron című versből azokat a szavakat, amelyek
a „Hogyan?” kérdésre válaszolnak! Mi a közös jellemzője ezeknek a szavaknak?
3. Vizsgáld meg a „lankadt szárnyú” és a „fölborzolt tollal” kifejezéseket!
Mi jellemzi a dőlt betűs szavakat?
4. A Minek nevezzelek? című versből gyűjtsd ki a melléknévi igeneveket!
Az igenevek fajtái
Fajta

Példa

Képző

1. Főnévi igenév (főnévi értékű)

állni, olvasni, járni

-ni

• folyamatos

forró, mosolygó, lépő

-ó/-ő

• befejezett

fáradt, érett

-t/-tt

• beálló

jövendő, mulandó

-andó/-endő

várva, félve, alva
ülvén, állván (régies)

-va/-ve
-ván/vén

2. Melléknévi igenév (melléknévi értékű)

3. Határozói igenév (határozói értékű)
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HATÁROZÓSZÓ

HOGY KÉPZELJEM EL A VILÁGOT?
Szótár
stelázsi: Állványszerű
egyszerű polc a
konyhában vagy a
kamrában.

Alattunk is laknak, felettünk is laknak, az angyalok s az
ördögök, kérdezd csak meg bármelyik öreget, erősködik
Rebeka néni. Úgy képzeljem el a világot, mint a stelázsit,
itt ni:
Alul a kormosak, felül a fényesek, közbül meg hát a
magunkfélék.
Szép egy mese, csakhogy a tudomány leszámolt a
stelázsival, inti le Kristóf bácsi. Mert a világ az kerek, mint
az alma. Itt vagyunk mi, itt meg Amerika, mi fejjel felfelé,
ők meg fejjel lefelé.
Kiss Anna
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1. A vers a világot egy stelázsihoz hasonlítja.
Mi lehet ennek az összehasonlításnak az alapja?
2. Mire utalhat Kristóf bácsi, amikor azt mondja,
hogy a tudomány leszámolt a stelázsival?
3. Milyen körülményt fejeznek ki a Hogy képzeljem el a
világot? című szövegben a kiemelt szavak?

Tudod-e?
A határozószók a
cselekvés, történés,
létezés valamilyen
körülményét: helyét,
idejét, módját vagy a
cselekvő állapotát
fejezik ki.

4. Van-e a kiemelteken kívül olyan határozószó a szövegben, amely nem szerepel
a táblázatban?
5. Bővítsd a szöveget a táblázatból vett határozószók segítségével!

A leggyakoribb határozószók
Helyhatározószók

itt, ott, ide, oda, innen, onnan, lenn, kinn, benn, fenn,
elöl, hátul, messze, közel, előre, hátra, oldalt, haza,
otthon, távol

Időhatározó-szók

ma, most, soha, néha, reggel, délelőtt, holnap, gyakran, egykor, rég, mindig, éjjel-nappal, még, folyton,
utoljára, nyomban, rögtön

Mód- és
állapothatározó-szók

így, úgy, gyalog, jól, kevésbé, nagyjából, fordítva,
egyenest, ímmel-ámmal, hirtelen, vaktában, sebtiben, egyedül, hanyatt, együtt, örömest, hiába, találomra, magánkívül
Helyesírás

•
•
•
•
•

A több elemből álló határozószókat mindig egybeírjuk: idekinn, ugyanott, nemsokára
Kettőzött mássalhangzóval írjuk: itt, ott, mindenütt, innen, onnan, azonnal, éppen, épp
Kétféle alakban is leírhatjuk: bent – benn, kint – kinn, lent – lenn, fent – fenn
A fokozott alak helyesírása: lent – lejjebb, kint – kijjebb, fent – feljebb, bent – beljebb
Néhány nehezebb helyesírású szó: mindig, együtt, aztán, mindjárt
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ÖSSZEFOGLALÁS

SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA
1. Indulatszók
I. Mondatszók
2. Módosítószók
a) Főnév

SZÓFAJOK RENDSZERE

b) Melléknév
1. Névszók
c) Számnév
II. Fogalomszók

2. Ige
d) Névmások

III. Határozószók

3. Igenevek
1. Névelők
2. Névutók

VI. Viszonyszók
3. Segédigék
3. Kötőszók

1. Gyakoroljátok a tanult szófajokat!
	Gyűjtsetek a festmény alapján főneveket, mellékneveket, számneveket, névmásokat, igéket, igeneveket, határozószókat!
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Id. Pieter Bruegel: Gyermekjátékok, 1564 (Kunsthistorisches Múzeum, Bécs)
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A MONDAT

VOLT EGYSZER EGY VÁROS
Mit gondolsz?
Örülsz, ha kapsz valakitől
üzenetet? Szoktál küldeni
másoknak levelet?

Volt egyszer egy város.
Ennek a városnak volt széle és közepe.
Úgy is mondhatjuk, hogy ami a szél és a közép közt
volt, az volt a város.
Ahol a közepe volt a városnak, oda mindig kiállt egy ló,
a ló hátára mindig felült egy király, a király fejére mindig
került egy korona, a koronára pedig mindig ráfészkelődött egy galamb.
Olyanok voltak, mint egy kockából-vár, csak mégsem.
Ha megunták az egymáson üldögélést, leevickéltek a
helyeikről, megdörzsölték zsibbadt lábukat, aztán menni kezdtek, mendegéltek, három lépést: elöl ment a galamb, utána a korona, aztán a király, és legvégül a ló.
Ahogy így mentek, ott a városban, azt látták, hogy orruk előtt ablak nyílik, s hogy abban a nyílásban fagylaltok gombóckodnak, szép illatozással, annyira széppel,
hogy gyorsan venni kell belőlük, ott a cukrászdában.
Hát vettek egy-egy gombócot. (...)
Mentek, mendegéltek, három lépést, míg egy nagy postaláda elé érkeztek: nem volt levél náluk, sem képeslap nem
volt, néztek egymásra – a galamb, a korona, a király és a ló
–, s mindannyian azt érezték, jó lenne küldeni valamit, valamerre.
Akkor odaálltak a nagy piros láda nyílásához, és sorban
belemondtak egy-egy fontos mondatot. Tudták, hogy ezeket a fontos mondatokat aztán a postások széthordják, oda
hordják, ahová kellenek azok, mert vannak helyek a világban, ahol már évek óta, réges-régen ezekre a fontos mondatokra várnak.
Miután belemondták a fontosat a piros ládába, ismét
menni kezdtek, három lépést mendegéltek, majd visszaálltak a tér, a város közepére. Legalul állt a ló, megfeszítette a
lábát, megvizsgálta, maradt-e fagylaltragacs a szája szélén,
belenézett a városba, előreszegte a fejét, a lóra ráült a király,
kihúzta magát nagyra, a korona ráerősködött a magát nagyrahúzó király fejére, és legvégül ráröppent a koronára a galamb, fejét szárnya alá dugta, álmos volt.
Lehetett nézni őket, ott a város terén, olyanok voltak, mint
egy szobrok.
Máté Angi, részlet
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1. Keress az ábrán állító mondatokat!
Tudod-e?
A mondatokkal vagy
állítunk, vagy tagadunk
valamit.
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Figye
a cse ld
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!

eg,
Köszönd m
dnek
hogy törő
veled.

Ne hagyd
magad
becsapni!

2. A tagadó mondatokat alakítsd át úgy, hogy állító mondatok legyenek.
3. Mit gondolsz, kik írhatták a fenti mondatokat, és kikhez szeretnék eljuttatni?
4. Játsszatok! Írjatok egymásnak fontos mondatokat egy cédulára, majd
dobjátok be egy dobozba, és olvassátok el közösen!
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VIDÁM ÉS SZOMORÚ
Mit gondolsz?
Téged mivel lehet
felvidítani? Mi szokott
szomorúságot okozni?

Nagy fekete fa a behavazott réten. Odaszáll egy madár,
s fázik: csiii… csiii…
De szomorú!
Patak vize fölött kíváncsi leveles ág. A víz tükrében is leveles ág.
Ez vidám dolog!
Fúj a szél, vastag a por. Ősz van. Egy kisbárány béget,
nem tudja, hol van.
De szomorú!
Peng a fagy, és szikrázik a hó. Az udvaron két csikó harapja a havat, s prüszköl.
Ez vidám dolog!
Hogy mennék a folyón túlra! Ott vár édesanyám. Víz elvitte a hidat, nincs csónak, evező.
De szomorú!
Mogorva kerítés, a közepén ökölnyi lyuk. Kiskutya dugja
ki a fejét, piros a nyelve.
Ez vidám dolog!
Állj meg, vonat! Mozdony, adj egy marék szikrát! Nem
hallja, továbbfut.
De szomorú!
Csupa piros petty a ruhám. Csupa piros petty a cseresznye.
Ez vidám dolog!
„Hallod, anyu, gyönyörűt álmodom!” – s mire elmondanám, már nem jut eszembe.
De szomorú!
Vizet loccsintottam, rátűzött a nap. Úgy csillogott, mint
az ezüstló farka.
Ez vidám dolog!
Mészöly Miklós, részlet
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Tudod-e?
A mondat szerkezete szerint egyszerű és összetett lehet.
Az egyszerű mondattal egy állítást, egy gondolatot fejezünk ki. Például: Ősz van.
Az összetett mondatban több állítást, több gondolatot fogalmazunk meg. Például: Fúj a szél,
vastag a por.

egyszerű
egy A–Á

tagolatlan
nincs benne Á
és nem is igényel
Á-nyal való
kiegészítést

MONDAT

tagolt
van benne Á
alárendelő
a tagmondatok között
nyelvtani kapcsolat
összetett
több A–Á

A = ALANY
Á = ÁLLÍTMÁNY
tő
csak A–Á
van benne
bővített
az Á-nak és/vagy
az A-nak van
bővítménye

teljes
hiányos
teljes

hiányos

mellérendelő
a tagmondatok között
tartalmi,
logikai viszony

1. Olvasd el a mondatokat, és figyeld meg, melyik tartalmaz
a) csak egy állítást,
b) több állítást!
2. Beszéljétek meg, miért gondolja az író, hogy a leírt jelenetek szomorúak
vagy vidámak!
3. Alkossatok vidám és szomorú jelentésű összetett mondatokat!
4. Írjátok le egy cetlire, majd dobjátok be egy dobozba! Húzzátok ki egyenként,
és beszéljétek meg, hogy a mondatokat szomorúnak vagy vidámnak ítéli meg
a többség!
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A MONDAT

FONTOS DOLGOK
Mit gondolsz?
Szoktál fogadalmat
tenni? Mi az, amit
elhatároztál, de nem
sikerült betartanod?

Nagymama kijelentette, nem megy át többé cseverészgetni a szomszédba, mert a szomszédok csak a magukét mondják. Unalmasak, mint a száraz kifli. Hanem
másnap a nagymama mégis átment. És amikor hazajött,
azt mondta, most már tényleg soha nem megy át, aztán
a következő nap mégis átment.
Nagypapa háborgott, hogy nem kerékpározik ki többé a meccsre, olyan pocsékul játszik a csapat. Mindig
kikapnak. Vereség, vereség! Aztán titokban megnézte az
újságban, mikor lesz a következő meccs. És? Hát ki is karikázott a pályára szombaton.
Apa kijelentette, leszokik a cigarettáról, de még rágyújtott egy utolsóra.
Anya kijelentette, fogyózni fog, esténként elkocorászik
néhány kört a háztömb körül. Hanem amikor újra futni
kellett volna, hirtelen sürgős dolga akadt. Vagy nem találta a melegítőjét. Vagy nem állt jól neki.
Tibike azon gondolkodott, ő mit jelentsen ki.
Úgy döntött, hogy nem határoz el semmi fontosat, hanem Tibike marad.
Darvasi László: A háromemeletes mesekönyv, részlet

1. Kire gondoltunk?
Tudod-e?
A kijelentő mondattal
ismereteinket, tapasztalatainkat, gondolatainkat
közöljük a hallgatóval.
A tájékoztatás, a leírás és
az ábrázolás jellemző rá.
A kijelentő mondat végére pontot teszünk.

LE FOGOK SZOKNI A CIGARETTÁRÓL.
NEM MEGYEK ÁT TÖBBÉ A SZOMSZÉDBA.
NEM HATÁROZOTT EL SEMMIT.
FOGYÓZNI FOGOK.
NEM MEGYEK TÖBBÉ A MECCSRE.
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ANYANYELVI
ISMERETEK

BAZILISZKUSZ
Mi lehet a baziliszkusz?
Cserépben nő, mint a fikusz?
Olyan, mint a bazsalikom,
hogy fűszernek bezsákolom?
Vagy templom, mint a bazilika?
Épület? Vagy ritka állat?
Lakóhelye Amerika,
rá az ember ott találhat.
Nem növény, bár színe zöld,
mozdulatlan, mégsincs kőből,
a legyekre nyelvet ölt,
a gyerektől hátrakőköl.
Mérges, ráncos fejű hüllő,
úgy néz, mint a szomszéd bácsi,
hogy mi a rossz, mi nem illő,
ebből kéne kitalálni.
Bámul rád a baziliszkusz,
nyugdíjas gyík, zöld a bőre:
„Hát te még köszönni sem tudsz?!”
Mindig üdvözöld előre …
Tóth Krisztina
1. Nézz utána az interneten, milyen állat a baziliszkusz!
2. Mennyire pontos a versbéli leírás?
3. Tegyél fel kérdéseket a társadnak a baziliszkuszról!

Tudod-e?
A kérdő mondatokkal a tudásvágyunknak adunk kifejezést.
Írásban kérdőjelet teszünk a kérdő mondat végére.
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A MONDAT

BÁBSZÍNHÁZ
Mit gondolsz?
A színház vagy a
bábszínház izgalmasabb
műfaj számodra? Miért?

IGAZGATÓ Ki szólott? (Észreveszi a súgót.) Te nem szólhattál! Vagy mégis… (A színészek jönnek hangoskodva,
élükön a díszletessel, aki egy dobozban az előadás új
bábjait hozza. Közben a világítás felerősödik.)
SZÍNÉSZNŐ Végre! Megérhettük ezt is!
VÉN BÁBOS Jobb később, mint soha.
VEZETŐ SZÍNÉSZ Állandóan ez van. Az utolsó percre
hagyják!
IFJÚ SZÍNÉSZ (lóhalálában érkezik) Én pedig azt hittem,
soha nem készülnek el!

Tudod-e?
A felkiáltó mondattal
érzelmeinket, az
óhajtó mondattal
a kívánságainkat
fejezzük ki. A felszólító
mondattal kérünk,
parancsolunk vagy
tiltunk.
A felkiáltó, óhajtó,
felszólító mondat végére
felkiáltójelet teszünk.

VÉN BÁBOS De elkészültek ám! Mindig elkészülnek!
IGAZGATÓ (a díszleteshez) Veled fontos és bizalmas
megbeszélésem van, lelkem. Légy szíves, fáradj át az
irodámba! (Mindketten el.)
SZÍNÉSZNŐ (kiemeli bábuját a dobozból) Gyönyörű lett!
Rég nem készítettek ilyen szépet!
VÉN BÁBOS Csodálatos! Csodálatos!
IFJÚ SZÍNÉSZ (a bábujához) Bárcsak gyakorolhattam
volna egy kicsit veled! Úgy félek!
VEZETŐ SZÍNÉSZ Hidd el, minden a legnagyobb rendben lesz. Ezt csak így hívják minálunk: mély víz! Én is átestem rajta, és előtte majdnem becsináltam! Meglátod,
ahogy a kesztyű megelevenedik a kezeden, a félelmeid
elmúlnak, kizárod a külvilágot, és máris egy lénnyé váltatok. Én ezért a pillanatért élek…
VÉN BÁBOS Gyűl már a közönség.
SZÍNÉSZNŐ (kiles a paraván mellett) Gyűlnek, gyűlnek.
VEZETŐ SZÍNÉSZ Jó kis bemutató lesz ez!
Kötő Áron, részlet, Korunk, 2015/11.
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1. Az alábbi mondatokról állapítsd meg, hogy a beszélő szándéka
szerint melyik mondatfajtához tartoznak!
Ki szólott?
Végre!
Jobb későn, mint soha.
Gyönyörű lett!
Bárcsak gyakorolhattam volna veled egy kicsit!
Légy szíves, fáradj át az irodámba!
Gyűl már a közönség.

Érzelmeinket (ösztöneinket,
bánatainkat stb.) fejezzük ki.
FELKIÁLTÓ MONDAT
Kívánjuk, bárcsak
úgy lenne.
ÓHAJTÓ MONDAT

!

Kérünk,
parancsolunk, tiltunk.

!

FELSZÓLÍTÓ MONDAT

!

MONDATFAJTÁK
KIJELENTŐ MONDAT
Leírunk, közlünk,
megállapítunk.

.

KÉRDŐ MONDAT

?

Érdeklődünk, tudakozódunk, kérdezünk.
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ÉVSZAK

MIKULÁS
Mit gondolsz?
Emlékszel rá, hogy mit
kaptál utoljára ajándékba
Mikuláskor?

Szótár
hozomány: saját
tulajdon, amit egy
személy magával visz a
házasságba
betevő falat: ennivaló
aggastyán: öreg ember

Tudod-e?
A legenda általában
egy vallási szempontból
fontos személy (szent,
mártír, pap) életéről vagy
egy szent hely, ereklye,
ünnep keletkezéséről szól.

A téli ünnepek legnépszerűbb alakja a gyerekek között
kétségtelenül a Mikulás. Ha különböző nemzetek gyermekeit arra kérjük, írják le a Mikulást, abban biztosan
megegyeznek, hogy ajándékokat oszt a gyerekeknek.
A Mikulás története Szent Miklóssal kezdődik, aki a
kis-ázsiai Myra püspöke volt. Életéhez számos legenda
fűződik, legismertebb közülük a három lány története.
Egy elszegényedett nemesember nem tudta kifizetni az
adósságait, ezért elköltötte a három lánya hozományát*,
még betevő falatra* sem maradt pénze. Miklós egy éjszaka az ablakon keresztül egy zacskó aranyat dobott a
szobába, majd ezt még kétszer megismételte, így mindhárom lány férjhez tudott menni.
A legenda hamarosan terjedni kezdett, s ahogy terjedt,
úgy gazdagodott a különböző kultúrák eltérő jellemzőivel.
Európában a 12. század folyamán Szent Miklós napja
az ajándékozás napjává vált. A németek, franciák és hollandok december 6-án ünnepeltek: a gyerekeknek és a
szegényeknek ezen a napon ajándékot adtak.
Az európai népeknél a Mikulást kezdetben hosszú, ősz
szakállú, földig érő köpönyeget viselő aggastyánként*
ábrázolták. Az idők során a ruházata is megváltozott,
mára alig hasonlít hajdani névadójára, Miklós püspökre. Az ajándékozás hagyománya és Szent Miklós emléke
azonban máig megmaradt.
Amikor a holland telepesek Amerikába érkeztek, magukkal vitték saját Mikulásukat, aki piros püspöki ruhát
viselt, és fehér lovon utazott. Ez az alak változott aztán fokozatosan vidám, öreg, manószerű lénnyé. A kép
újabb részletekkel gazdagodott: szánját rénszarvasok
húzzák, az Északi-sarkon játékműhelye van, a kéményen
keresztül közlekedik. Ehhez járult jellegzetes nevetése és
kacsintása. 1931-ben egy Coca-Cola hirdetésben jelent
meg a modern Mikulás úgy, ahogy ma ismerjük.
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1. Mi a különbség a hagyományos és a modern Mikulás között?
2. Mikor van Mikulás napja?
3. Ti hogyan készültök erre a napra? Milyen hagyományok kapcsolódnak ehhez
a naphoz a ti családotokban?
5. A szövegben különböző földrajzi nevek találhatók.
Gyűjtsd ki őket és csoportosítsd őket aszerint, hogy…
a) földrészt, országot, várost jelentenek-e;
b) hogyan kell őket helyesen leírni.
6. Milyen helyesírási szabályokat követünk a földrajzi nevek leírásakor?
7. A tulajdonneveket nagybetűkkel, a belőlük képzett mellékneveket kis betűvel írjuk.
Például: Kis-Ázsia, kis-ázsiai
Hogyan írjuk helyesen az alábbi tulajdonnevekből képzett mellékneveket?
Myra

Európa

Amerika

Északi-sark

8. Vizsgáld meg a Mikulást ábrázoló képet!
Ilyennek ismerjük-e őt?
Miben különbözik attól a Mikulástól, akit ismersz?
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ANGYALJÁRÁS
Hósziporka, széndarab,
vacognak a madarak.
Amelyikre ráfújnak
röptükben az angyalok:
álmodik és nem vacog.
Szénguriga, hópehely,
új karácsony múlik el.
Csengő-bongó egekből
pislognak a csillagok:
minden ablak hogy ragyog!
Piros, fehér, fekete,
forog az év kereke.
Gyertya lángol, alma csüng,
fut egy füstös fényszekér,
nemsokára célba ér.
				
László Noémi

TÉL DEREKÁN
Összenőtt a föld az éggel,
csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.
Farkasordító hideg van.
Csattog a fagy, mint a fejsze.
Kibújni a jó melegből
kinek volna kedve, mersze?
Szégyen volna mégis-mégis
egész nap bent rostokolni:
mire való a jó csizma
meg az a sok meleg holmi?
Lám, a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.
Kányádi Sándor
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TÉLI BEREK*
Mit gondolsz?
Szeretsz moziba járni?
Filmeket nézni? Melyik a
kedvenc filmed? Miért?

Szótár
berek: A Balaton
környéki népnyelvben
mocsaras, elzárt, lassan
feltöltődő öböl a Balaton
déli partján.
nádbuga: A nád
virágzata.
mocsár: 1. Süppedős,
néhol sekély vízzel
borított, többnyire
vízinövényekkel sűrűn
benőtt nagy földterület.
A mocsárban könnyen
elsüllyedhetsz, ha
figyelmetlen vagy.
2. (Átvitt értelemben)
erkölcsi züllés, romlás.

A szél elállt vagy megfagyott, de mégsem volt teljes
a csend, mert mintha lágy selymek úsztak volna a havon; halk suhogást érzett inkább az ember, mint hallott,
amint a hideg húzta össze a világot. Ezt a dermedt suhogást egy-egy puha surranás törte meg, ha valamelyik
ágról vagy nádbugáról* leesett egy-egy darab hó; egyegy pattanás a Zala jegén, ha a vastagodó jég elszakadt
a parttól, mert a víz felé húzódott, amiből élni lehetett.
A folyó – ahol látni lehetett – messziről olyan volt, mint
a dermedt ezüst, de közelről fekete, mint a fáradt olaj,
melynek mélységében, hideg feneketlenségében úszott
a hold, ugyanolyan mélyen, mint amilyen magasan szállt
a víz felett.
Mozdulatlannak látszott minden, és szinte hihetetlen volt, hogy azon a távoli vonaton emberek vannak,
amelynek zakatolása úgy hallatszott ide, mintha zúzmarát szitált volna valaki az éjszaka dermedt pitvarában.
A szita aztán elhallgatott, és maradt a táj, amelynek
peremén újra felálltak a somogyi dombok, és előfeketedett a tüskevári erdő, amelynek öreg fái önmagukba
zárták a nyarat, és állják az időt, nem számolva már az
éveket, mint az emberek, akiknek kevés van belőle.
A kunyhó is hallgat már. Ablakában ellobbant a világosság, és havas nádhéja alatt őrzi a meleget. Az ablak
hidegen nézi a hideget, és meg is méri, mert Matulának
az ablakon hőmérője van, amely – ebben a pillanatban –
majdnem tizenöt fokot mutat.
Fekete István, részlet

1. Milyen érzékszervünkre hat a téli táj leírása?
2. Az első mondatban azt olvashatjuk, hogy „mégsem volt teljes a csend”.
Milyen hangok törik meg a csendet?
3. Gyűjts a szövegből hangutánzó szavakat!
4. Magyarázd meg, mit jelent a kiemelt rész a mondatban! „…a vastagodó jég
elszakadt a parttól, mert a víz felé húzódott, amiből élni lehetett”.
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A mocsár* és a láp szavakat a köznyelv azonos jelentésben használja, azonban a szaknyelv közöttük jelentős
különbséget tesz. A mocsár olyan vízzel borított terület,
amely időnként kiszárad, közben a növényi törmelék lebomlik. A láp vízszintje nagyjából állandó, ez a vízréteg
elzárja a levegőt, így segíti elő a tőzegképződést. A láp
talajában a szerves anyag felhalmozódik, mivel a növények elhaló részei nem bomlanak le, hanem szerkezetüket valamennyire megtartva tőzeggé alakulnak. A tőzegesedés a szénképződés legelső lépcsője.
5. Fogalmazd meg egy mondatban a mocsár és a láp közötti különbséget!
6. Mi lehet az alapja a mocsár szó átvitt értelmű jelentése kialakulásának?
7. Mi a jelentése az alábbi szólásoknak? Válaszd ki a szólások megfelelő
jelentését!
Szólás

Jelentés

1. Farkasnak berket ne
mutass!

a) Gyors menekülés, szökés, eltűnés
jellemzésére.

2. Az éhség kihajtja a farkast
a berekből!

b) Semmiféle akadállyal nem törődve,
mindenen keresztül (messzire).

3. Illa berek, nádak, erek!

c) Ne akarj rávenni valakit olyasmire, amit
maga is szeretne.

4. Ungon-berken át.

d) A szükséghelyzet, főleg az éhség,
elszánttá teszi az embert.

8. Téli hangulat címmel írj néhány mondatot a képről a füzetedbe!
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PÁLYAORIENTÁCIÓ

MIT TUDSZ RÓLUK?
A hentes a hús
feldolgozásának
minden munkafolyamatát kézben
tartja. Munkájában kulcsfontosságú a higiénia,
így a szakember
minden esetben
fokozott figyelmet
fordít a munka- és
környezetvédelmi
előírások maradéktalan betartására.

A pék egy kisebb
pékségben vagy
egy kenyérgyárban dolgozik, és
különböző kenyereket, péksüteményeket készít. A jó
minőségű termék
elkészítése érdekében vizsgálatokat is végez,
minőségi próbákat hajt végre.

A könyvtáros
rendszerezi,
nyilvántartja a
könyvtár gyűjteményét, valamint
ellenőrzi és szervezi a könyvtári
szolgáltatásokat.
Kapcsolatban áll a
könyvtár látogatóival, tájékoztatja,
segíti őket.

A szobafestő
épületek, lakóházak külső és
belső festésével,
mázolásával,
illetve tapétázásával foglalkozik.
Tevékenységét
végezheti alkalmazottként egy
építészeti kivitelező vállalatban,
vagy akár egyéni
vállalkozóként
vezetheti saját kisvállalkozását is.

1. Egészítsd ki a tudásoddal a kártyákon lévő információkat!
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Az artista cirkuszban, varietében,
színházban és
egyéb előadói
helyeken artistaprodukciókat
mutat be művészi
kivitelezésben. Az
előadó-művészet
rokon területein
(színház-, tánc-,
film-, pantomimes, kaszkadőr)
képzettségének,
képességeinek
megfelelő művészi feladatokat lát
el.

A biztosítási
ügynök, ügyintéző
biztosítási, kockázatkezelési és
pénzügyi tanácsokat ad. Tevékenysége során biztosítási és pénzügyi
kérdésekben kínál
megoldási javaslatokat ügyfeleinek.
Vagyon- és egyéb
jellegű biztosításokat értékesít,
szerződéseket köt,
tanácsadást végez,
kapcsolatot tart
ügyfeleivel.

A bányász önállóan vagy mérnöki irányítással
bányatelepítéssel,
-feltárással, ásványi nyersanyag
előkészítésével és
elsődleges feldolgozással, valamint
üzemeltetéssel,
karbantartással
kapcsolatos műszaki feladatokat
lát el.

Az általános
orvos alkalmazza a modern
orvostudomány
elveit és eljárásait. Praxisuk
nem korlátozódik
bizonyos betegségcsoportokra
vagy kezelési
módszerekre, egyszerűbb tanácsadó, diagnosztikai
gyógyászati és
megelőző orvosi
szolgáltatásokat
nyújt.

Forrás: palyaorientacio.munka.hu
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BEMUTATKOZÁS

NÉGY FELELET

1. Nyolcadik osztályos
lány, jeles tanuló

1. – Gimnazista leszek Pakson, orosz tagozatos osztályba fogok járni. Magyar–orosz szakos tanárnak készülök. Itt
nem akarok élni, jobb a városon, a szórakozás miatt, meg
ott műveltebbek is az emberek. Aki paraszt, az mindig
csak dolgozik. Ha kitanulok, tanítok, és férjhez megyek,
de olyanhoz, mint én vagyok.
– Apám vízműkezelő. Anyám gondnok az orvosi rendelőben. Két lánytestvérem van. A nagyobbik varrodában
dolgozik Tolnán, a második gimnazista. Én vagyok a legkisebb. Tengelicen élnek ők is, csak bejárnak. Anyámnak
tizenkét testvére volt. Nagyapám valamikor kisbíró volt.
(…)
– A meséket meg az indiános könyveket szeretem, meg
a lányregényeket. Illyés Gyula az egy költő, meg hogy a
pusztákról írt, azt hallottam. Weöres Sándor? Azt nem tudom, kicsoda. A barátnőim szoktak adni könyveket. Otthon is van hatvan-hetven könyv, de még nem olvastam el
mindet. Táncolni tudok, mert jártam tánciskolába, de sajnos ott nem tanították meg a modern táncokat.
1. Melyik városban fog gimnáziumba járni a lány?
2. Mi szeretne lenni felnőttkorában?
3. Falun vagy városban szeretne élni? Miért?
4. Mit tudtál meg a szüleiről?
5. Mit szeret olvasni?
6. Hány könyve van otthon?
7. Mivel foglalkozik a szabadidejében?
8. Keresd meg a térképen, hol található Tengelic és Tolna!
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2. – Felső-Tengelic pusztáról járok ide iskolába biciklivel. Gépkocsivezető szeretnék lenni. Nyáron kezdődik a
KRESZ-tanfolyam, majd oda fölvesznek korengedéllyel,
mert apám elintézi, ő tartalékos tiszt, de most sertésgondozó az állami gazdaságban.
– Tizenkét éve lakom a pusztán, szeretem a tájat. Nem vágyom a városba, minden attól függ, milyen lesz a pályafutásom. A falun az a jó, hogy az emberek bíznak egymásban, illedelmesek, a városban nincsenek meg a jó falusi
szokások, kevés az ismerős. A faluban jó lenne lakni, kevés
a pusztán a fiatalság. Húsz fiú és tíz lány van körülbelül.
Azok is Tengelicre vagy Hegyesre járnak meccsre, moziba,
kocsmába.
– Talán, ha leteszem a KRESZ-vizsgát, tanulok valami szakmát is esti tanfolyamon.

2. Nyolcadik osztályos
fiú, elégséges rendű

3. – Pécsre megyek, gépipari technikumba, gépészmérnök szeretnék lenni. Mindegy nekem, falu vagy város, de
valószínű, hogy városban dolgozom, ha mérnök leszek.
Szüleim téesztagok, jól keresnek. Van új házunk, vízvezeték, fürdőszoba, televízió is van.
(…)
– Futballozni szeretek legjobban. Olvasni csak izgalmasat,
olyant, mint az Indián bosszúja, meg mint Jókai.
3. Nyolcadik osztályos
fiú, négyes tanuló

1. Mi szeretne lenni felnőttkorában a két fiú?
2. Mit gondolnak a városról és a faluról a fiúk?
3. Mi a kedvenc időtöltésük?

4. Milyen könyveket találsz a könyvtárban az alábbi íróktól?

Illyés Gyula

Weöres Sándor

Jókai Mór
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4. Hetedik osztályos fiú,
négyes tanuló

Helyesírás
Rövid u-val írjuk:
satu, gyalu, falu, áru,
bábu, batyu, daru, hamu,
kapu, alku.

4. – Állattenyésztő akarok lenni, mert nekem a lovak a
mindenem, hajtottam is őket, meg lovagoltam is nemegyszer. A sodrott ló az olyan, hogy mura is meg melegvérű
is. Ilyenek vannak nálunk. Ha csikós leszek, tudom, hogy
a lovak majd nem nagyon kellenek, csak a versenylovak. Versenylovakat szeretnék tenyészteni. Már akartak
itt lovaglóiskolát csinálni, de mégsem sikerült. Olvastam
lovaskönyveket is. Főnök leszek, ha sikerül. Van négy kutyám, két foxi, egy kuvasz meg egy keverék. A gépeknél
jobb szórakozás az állat. A nyulamat eladtam, de maradtak galambjaim meg törpecsibéim.
– A nagypapa főállattenyésztő, az apám igazgatósági elnök
a földműves-szövetkezetben, anyám a gyógyszertárban
dolgozik. Ketten vagyunk testvérek. Az öcsém gyengébb
tanuló, mint én. Nincs olyan türelme, mint nekem, mert
aki türelmes, az nem hagyja abba mindjárt az állatokat.
(…)
– A honismereti körbe hoztam egyes meg kettes tilolót,
gerebent meg szíjjártó satut. A tilolókkal kendert törtek.
A gerebennel kiszedték a kenderből a keményjét. Hoztam
köcsögöket is. Van egy török kori templom a földben a határban, ott szoktunk ásni, találtam otthon Kossuth-bankót is, amikor kutattam a fiókban. A szekszárdi múzeumban nagyon tetszettek a szerszámok meg minden.
– Nem tudom, hány pár cipőm van. Ha moziba megyek,
mindig nyakkendőt kötök.
Ágh István: Négy felelet, részlet
1. Mi szeretne lenni felnőttkorában a fiú?
2. Milyen állatokról esik szó a szövegben?
3. Mit tudtál meg a fiú családjáról?
4. Mi minden érdekli a fiút? Sorold fel!
5. Nézz utána, mi a tiloló, a gereben és a szíjjártó satu!
6. Az állami gazdaság, szövetkezet, téesztagok,
földműves-szövetkezet szavak jelentéséről kérdezz 		
meg egy felnőttet! A leírtak alapján mit gondolsz,
ma hány évesek lehetnek a tanulók?
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1. Nyolcadik
osztályos lány,
jeles tanuló

2. Nyolcadik
osztályos fiú,
elégséges rendű

3. Nyolcadik
osztályos fiú,
négyes tanuló

1.
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások?
•
•
•
•
•
•

4. Hetedik
osztályos fiú,
négyes tanuló

Igaz vagy hamis?

Tengelic a neve annak a településnek, ahol a tanulók élnek.
Mindegyik gyerek városban szeretne élni.
A faluban nagyon kevés a fiatal.
A hetedikes fiú gépészmérnök szeretne lenni.
Mindegyik gyerek Tengelicen él.
Mindegyik gyerek szülei kétkezi munkások.

7.	Gyakorold a bemutatkozást! A mondanivalódat az alábbiak szerint tervezd meg!
Hol élsz?
Hova jársz iskolába?
Mi szeretnél lenni?
Milyen foglalkozást választottak a szüleid?
Mit tudsz a szüleid családjáról?
Mi a kedvenc időtöltésed?
Mit gondolsz, mihez értesz a legjobban?
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FANTÁZIA

HOGYAN LETTEM FILMSZÍNÉSZ?
Mit gondolsz?
Szoktál emlékezni az
álmaidra?

Szótár
nadragulya: 50–100
centiméter magas,
gazdagon elágazó szárú,
évelő növény. Termése
mérgező fekete bogyó.
karmonádli: karaj
(húsféle)

Szólás
Ne bámulj, mint borjú az
új kapura!

Aznapra virradó éjszaka, mikor
filmszínész lettem, nagyon furcsa álmom volt. Mondhatom,
nagyon furcsa. Azt álmodtam,
hogy a húsbolt vezetője olyan
kövér lett, mint egy léggömb.
Eddig semmi furcsa nincs még
az álomban, hiszen mindenki
tudta a Nadragulya* utcában,
hogy a húsbolt vezetője szereti a
hasát. És mindig csipegeti a füstölt
kolbászt meg a főtt kolbászt meg a
sült oldalast meg a karmonádlit*. Ez egyáltalán nem volt titok, egész nap kihallatszott a panaszos
sóhajtozás a húsboltból: „Na, még ezt a falat füstölt kolbászt, aztán soha többet! Na, még ezt a karmonádlit, aztán soha többet!” Na, az én álmomban a húsbolt vezetője
egyszerre lett kövér, vagyis olyan rövid idő alatt, amíg felfújnak egy léggömböt. Mikor már nem lehetett kövérebb,
szép lassan emelkedni kezdett felfelé. Olyan lassan, hogy
a lábujjain rugózott egy kicsit, mint a balett-táncosok a
televízióban, majd a lábujjai is a levegőbe emelkedtek. Én
egész közel álltam, és gyönyörködve figyeltem a balettozó, rúgkapáló léggömböt, még egy pillanatra az irigység is
elfogott, hogy de jó lenne repülni! Később már nem irigykedtem, mert a húsbolt vezetője egyáltalán nem élvezte a
repülést, panaszos képpel nyögdécselt lefelé.
– Csinálj már valamit, ne bámulj, mint borjú az új kapura! Hallod?!
Hallottam, bár aki ilyen szorult helyzetben van, lehetne
kedvesebb is! De lenyeltem a mérgemet, s törtem a fejem,
hogy mit csinálhatnék. Ott rögtön nem jutott eszembe
semmi, ami nem olyan nagy csoda, hiszen az ember gyereke nem lát naponta röpködő húsboltvezetőket, de a
nyögdécselő léggömb megint rám förmedt:
– Hozd ki a kilókat a boltból! Hallod?
– Hallom, hallom – morogtam, s kicipeltem két ötvenkilós súlyt, kétszer fordulva.
– Hány kilót hoztál?! – kiáltott le a léggömb.
– Száz kilót! – mondtam.
– De én százhúsz kiló vagyok! – jajdult fel a léggömb, aztán elhallgatott, mivel nyilván eszébe jutott, hogy elvesz-
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tette a százhúsz kilóját. Madzagot kötöttem a karikákra, s
a madzag végét feldobtam a levegőbe. A húsbolt vezetője
elkapta, mint egy horgonykötelet, s egy pillanatra meg is
állt a levegőben, mint egy lomha apahajó. (Tudom, hogy
anyahajónak hívják, de hát azt mégsem mondhatom a
húsboltvezetőre!) Nahát, csak keringett, mint valami aknaszedő apahajó, és nem tudott lejönni, mert könnyebb
volt a levegőnél.
– Hallod?! – kiáltott le a mélybe. – Nincs valami ötleted?
Volt, volt ötletem, s éppen azon tűnődtem, hogy elmondjam-e. Nem mertem elmondani. Pedig lehet, hogy
ez lett volna a jó ötlet. Arra gondoltam, hogy madzagpostán felküldök neki ricinust, elég rossz, de rajtam még
mindig segített. Azután egy egészen gyenge, másodrangú
ötlettel hozakodtam elő:
– Kihívom a tűzoltókat!
– Nulla öt! – kiáltott le.
– Tudom – mondtam. Bementem a húsboltba, telefonon
kihívtam a tűzoltókat.
Innentől már nem túl érdekes az álom. A tűzoltók kijöttek, kifeszítették a ponyvát, s felszóltak a húsbolt vezetőjének: „Ugorjon!” Az csak a fejét vakarta s nyögdécselt,
majd a létrára mutogatott.
– Aha! – mondta az egyik tűzoltó. – Itt fordított eset állt
elő! – Felcsavarta a létrát, a húsbolt vezetője belekapaszkodott a legfelső fokba, s intett, hogy lehet lefelé csavarni. Mikor leért az anyaföldre, kezet rázott a tűzoltókkal, kis
gondolkodás után velem is, a kilókat az ujjára akasztotta,
és súlyos, döngő léptekkel hazament. A tűzoltók is hazamentek, én is hazamentem.
Miért mondom el az álmomat? Mert később ennek köszönhettem, hogy filmszínész lettem! „Aki ekkorát tud hazudni – mondta a rendező bácsi –, annak van fantáziája!”
Csukás István, részlet

Tudod-e?
A 112 az Európai Unió
tagállamainak a nap 24
órájában hívható segélyhívó száma.
Hívásával azonnali segítség kapható a készenléti
szervektől (Rendőrség,
Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem).

1. A képen egy fiút látunk, bár a szövegben nincs szó arról, fiú vagy lány volt az
álom elmesélője. Miért vagyunk abban biztosak, hogy fiú az elbeszélő?
2. A történetben egy különös álomról olvashatunk. Neked volt-e már olyan
álmod, amely befolyásolta később a döntésedet?
3. Mi a válasz a címben feltett kérdésre?
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A MOLNÁR, A FIA MEG A SZAMÁR
Volt egyszer egy öreg molnár, s annak volt egy kamasz fia.
Volt egy szamaruk. Gondolták, eladják a vásáron, és jó
pénzt kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a városba érnek, a csacsi elfárad, esetleg a lába is föltörik az
úton, s akkor nem kel el olyan jó áron. Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lába közé, vállukra
vették, s úgy mentek vele a vásárba.
Ahogy mennek, szembetalálkoznak az úton egy emberrel.
Az meglátja a csacsit a rúdon himbálózva, s elkezd hahotázni:
– No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a
csacsi a legnagyobb szamár! Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinné őket!
Hallja ezt a molnár, gondolja, van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, s talpra
állítják. Az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább:
elöl a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár.
Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja:
– Hát ez meg miféle mamlasz! Pöffeszkedik a szamáron, s hagyja az öreget kutyagolni! Szállj csak le, öcsém,
s engedd csak szépen apádat a nyeregbe!
Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy
mentek tovább: elöl az öreg a szamáron, mögötte gyalog
a fiú.
Ismét találkoznak egy emberrel. Az sem hagyta szó
nélkül:
– Ó, szívtelen vénség! Nem átall szamárháton feszíteni,
s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát!
– Ennek is igaza van – vakarta fejét az öreg. Intett a fiának, üljön fel ő is, és most már így vonultak tovább szamárháton mind a ketten, míg csak megint nem találkoztak valakivel.
Hallják is:
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– Micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon. Jó, hogy még egy házat is nem raknak
rá, tornyostul!
Elszégyellte magát erre a molnár is, a fia is, és leszálltak. Most elöl a csacsi ment, terhétől szabadulva ide-oda
illegette magát, s mögötte kullogott a molnár meg a fia.
Jön szemközt megint egy ember. Azt mondja:
– Már csak bolond világot élünk! Elöl táncol a szamár,
utána liheg fiastul a molnár! Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa.
Hanem erre már méregbe jött a molnár.
– Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre
hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de
mától fogva beszéljetek, amit akartok, s én is azt teszem,
amit akarok!
Népmese
1. Mit csinál a molnár? Milyen más mesét ismersz,
amelyikben molnár szerepel?

SZ
LY
ÍN

SZ

HE

ER
EP
LŐ
K

2. Értelmezd a mesét az alábbi ábra segítségével!

Szólás

O
PR

ÉM
BL

A
M PRO
EG B
O
LD LÉM
Á
SA A

A

Minden szamár a maga
terhét érzi.
Ha ló nincsen, a szamár
is jó.
Tudatlan, mint a szamár.
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KITARTÁS

ZENGŐBONGÓ FÉSŰ
Mit gondolsz?
Mindannyiunkat érnek
kudarcok. Volt már olyan
az életedben, hogy
nem sikerült valami? Mi
okozott nehézséget?

Nyelvtörő
Az alábbi mondatot
mondd el gúnyosan,
félénken, határozottan,
nevetve, kiabálva:
Épeszű fésű nem is érne a
hajadhoz!

Zengőbongó Fésű lógó orral elindult munkát keresni.
Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt, és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy sünivel
nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a
haja!
Találkozott is egy kalapos emberrel, s udvariasan megszólította:
– Üdvözlöm, uram! Engedje meg, hogy felajánljam a
szolgálatomat! Szakképzett hajápoló vagyok!
A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen
megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett.
– Micsoda?! Csúfolódsz velem, te pernahajder?! Elhordd
innen magad, mert csúnyán megjárod!
Zengőbongó Fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt
tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot:
– Ezer bocsánat! Izé, nem láttam. Nem tudtam. Teljesen
eltakarta a kalap. Már itt se vagyok! – s elrohant.
Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
– Fuj! – mondta utálkozva a huligán. – Egy fésű! Hozzám
ne érj! Mindjárt kiráz a hideg! Először egy fésű! Azután
meg a mosakodás! Brr! Fuj! Azután meg a fogmosás! Brr!
Fuj! Távozz tőlem, sátán!
Fujolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején. Csak úgy röpködött a zsíros haja.
Zengőbongó Fésű gúnyosan kiáltott utána:
– Épeszű fésű nem is érne a hajadhoz!

Játék!
A padtársaddal a fenti
szöveg alapján játsszátok
el, hogy egyikőtök
a Zengőbongó Fésű,
a másikotok a kalapos
ember! Majd cseréljetek,
aki eddig a Zengőbongó
Fésű volt, ő legyen most
a huligán!

kalapos ember

huligán
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S elindult Zengőbongó Fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a
szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a
fodrászoknál! Azoknak egyik kezükben mindig ott a fésű.
Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt
írva: Fodrász.
Bement, és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki
a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég
sem.
– Tiszteletem, mester úr! Szakképzett hajápoló segédeszköz vagyok! Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni
kegyeskednék!
– No nézd csak, egy fésű! – pillantott rá a fodrász. Majd
tüzetesebben megnézte, és elutasítóan legyintett. – És milyen csorba meg foghíjas! Sajnos, nem alkalmazhatok hibás szerszámokat. Nem, nem. Oda lenne a szakmai tekintélyem! Rajtam röhögne az egész szakma! Kívül tágasabb!
Nem illesz ide!
– Ha nem, hát nem… – motyogta Zengőbongó Fésű, és
kioldalgott.
Nagyon elszontyolodott, és bánatosan sóhajtozott kint
az utcán. Nem csoda, csapás csapás után érte. De mi ne
keseredjünk el, mert ebben is van tanulság! És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér! És ránk mosolyog
a szerencse! Bizony! Zengőbongó Fésű sem keseredett el,
és rámosolygott a szerencse.
Csukás István: Pom Pom újabb meséi, részlet
1. Melyik szakmának van a legnagyobb szüksége a fésűre?
2. Hogyan mutatkozott be az álláskeresésnél a főszereplő?
3. Milyen érzésekkel távozott a Fésű, miután nem vették fel?
4. Mi volt a tanulság számára?
5. Mit gondolsz, hogyan folytatódik a történet?
6. Keress hangutánzó szavakat a mesében!
7. Nézzétek meg a meséből készült rajzfilmet!
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JÁTÉK

UGRÓISKOLA
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.
Egy,

egy,
		egy,
			páros,
egy,
páros,
fordulj vissza,
		páros,
			egy,
nem hibáztam, nagyszerűen
megy, megy, megy,
mi van hátra? Páros,
nem leszel te sáros,
itt a vége:
			egy,
				egy,
					egy.
		
Nemes Nagy Ágnes
1. Megfelel-e a versben leírt ugróiskola az ábrának?
2. Hallgassátok meg a verset Sebő előadásában!
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KI MIT TUD?

3. Olvassátok el a játék leírását, és a szabályok szerint játsszatok ugróiskolát!
A játék menete:
a) Az ugróiskolát az aszfaltra rajzoljuk krétával.
•
•

Fontos, hogy a négyzetek legalább 40-50 cm nagyságúak legyenek.
A klasszikus ugróiskola nyolc négyzetből tevődik ös�sze: három összefüggő négyzet egy oszlopban, majd
két négyzet egymás mellé, ismételten egy szimpla
négyzet, s a végére ismét egy páros négyzet.

b) Az első játékos egy követ (vagy babzsákot) dob az első
négyzetbe, majd végigugrálja a pályát, a szimpla négyzetbe egy lábbal, a dupla négyzetbe két lábbal kell ugrania. A végén megfordul, majd visszaugrál, felveszi a
követ, és újra dob, de most már a második négyzetbe.
Ezt ismételve halad végig az ugróiskolán, és ez addig
tart, amíg a kő bele nem kerül minden négyzetbe.

Tíz lépésből álló ugróiskola

c) Aki teljesítette mind a nyolc feladatot, az az ugróiskolának háttal állva dob, s ha beletalál valamelyik négyzetbe, akkor az az ő „háza” lesz, és senki nem léphet bele ezután. Az lesz a győztes, akinek a legtöbb
„háza” lesz a játék végén.
Fontos szabályok
Hibának számít, ha nem sikerül a négyzetbe dobnunk a
követ, vagy ha a vonalra esik.
A gyerekek egymás után játszanak, így ha valaki hibázik,
akkor a soron következő dobhat. Ha újra az a gyerek következik, aki az előző körben hibázott, az onnan folytatja
a játékot, ahol korábban abbahagyta.
4. Mi a különbség az ugróiskola és az ugró iskola között?
Keressetek ehhez hasonló szószerkezeteket!
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LELEMÉNYESSÉG

A RÓKA ÉS A HOLLÓ
Mit gondolsz?
Előfordult már veled,
hogy valaki hízelgett
neked, utána pedig
becsapott?

Játék!
Halandzsa
A vezető által
kitalált szituációkat
halandzsanyelven,
mozgásokkal, mimikával,
gesztusokkal kell
eljátszani. A végén ki kell
találni, hogy mi történt.

Szólás
Jégre visz.
Valakinek a
hiszékenységére alapozva
tévútra terel.

A róka az erdőben sétált, mikor az egyik fa ágán meglátott egy hollót, csőrében sajttal. Szerette volna megszerezni a sajtot, ezért elhatározta, hogy túljár a madár
eszén. Elkezdett hízelegni a hollónak.
– De szép madár vagy, te holló! Csillogó, ragyogó a tollad. Vajon olyan szép-e a hangod is, mint te magad? Fújj
el egy nótát, hadd hallom!
A hiú hollónak tetszett a róka beszéde. Meglengette a
szárnyát, kitátotta a száját. Elkárogta magát:
– Kár, kár!
A sajt kiesett a szájából. A róka meg felkapta, és elfutott vele.
népmese

A HOLLÓ MEG A RÓKA
Holló úr ült a fatetőn
Csőrében sajt volt, jókora,
S kit a jóillat csalt oda,
A róka szólt hízelkedőn:
„Á, jónapot, te drága holló!
Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!
Nem tódítok, de hogyha hangod
Olyan, mint rajtad ez a toll, ó
Akkor a madarak között első a rangod.”
A holló erre rendkívül örül,
Torkán egy hangot köszörül,
Kitátja csőrét, földre hull a sajtja
A róka felveszi és egyre hajtja.
„A hízelgő, akármi fajta,
Azokból él, akiknek hízeleg:
Felér a sajttal ez a lecke – vedd.”
A holló ámul, pironkodva, végre
Megesküszik, hogy nem megy soha jégre.
La Fontaine, Kosztolányi Dezső fordítása
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KI MIT TUD?
1. Mit jelentenek az alábbi szavak, kifejezések?
túljár az eszén		

hízeleg

fújj egy nótát		

hiú

Tudod-e?
A fabula (állatmese)
rövid tanulságos történet,
amelynek szereplői
állatok, akik valamilyen
emberi tulajdonságokat,
típusokat jelenítenek
meg. Az állatmese végén
csattanó formájában
mindig találunk
valamilyen frappáns
tanulságot.

2. Hogyan járt túl a róka a holló eszén?
a) felbosszantotta
b) hízelgett neki
c) úgy tett, mintha nem látta volna a hollót
3. Mi a mese tanulsága?
a) Ne hallgass a hízelgőkre!
b) Ne vedd el mások ételét!
c) Hallgasd a bókokat!
4. Egyetértesz-e az alábbi értelmezéssel?

A buta holló megérdemelten kapta büntetését, ha lépre ment a ravasz róka
szavainak hatására! A mese hőse a róka, aki ravasz és célt ér, megkapja az ízletes sajtot.
5. Mi a helyes sorrendje a képeknek?
1.

2.

3.

4.
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TALÁLÉKONYSÁG

A CSÓKA ÉS A VIZESKORSÓ
Forrástalan rónaságon, forróságtól eltikkadva
Száll egy csóka ide-s-tova, hahogy tán vízre akadna.
Ott talál egy vizeskorsót, de szűk ennek nyaka-szája;
Ám szükségben az ész soknak csinját-binját kitalálja.
Kavicsokat szed hát össze s a kancsóba eregeti
Feljebb-feljebb jön így a víz, hogy hogy csőrével elérheti.
Aiszóposz, dr. Markó László fordítása, 1906

A VARJÚRÓL ÉS EGY EDÉNYRŐL
Megszomjazott a varjú, talált egy edényt, amiben víz volt,
de az edény mély volt, és nem volt annyira tele vízzel,
hogy belőle ihasson. És mikor sok ideig vesződött vele, s
nem ihatott, fel akarta dönteni az edényt. Végre meggondolta magát, köveket kezdett lassan-lassan bele hányni
mind addig, míg nem telt fel, és ivott.
Értelme.
Ember mit nem tehet testi erejével,
És mikor dolgát nem foghatja kezével,
Tanúság ott az neki, hogy éljen eszével.
Aiszóposz, Pesti Gábor fordítása nyomán
Tudod-e?
A hollók talán a legintelligensebb madarak. Sok megfigyelés bizonyítja a fejlett tanulási képességüket és kommunikációjukat, melyben a hangoknak nagy szerepük van. Képesek az újonnan felmerülő problémákra megoldásokat tanulni.
A XV. században Mátyás király címerállata volt, a Corvinus név a holló latin nevéből ered.
Forrás: veszpzoo.hu
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KI MIT TUD?
1. Meséljétek el a történetet a képek segítségével!

2. Keressetek rokon értelmű szavakat az alábbi kifejezésekhez!
FORRÓSÁG

RÓNASÁG

ELTIKKAD

VESZŐDIK

Tudod-e?
Fontos, hogy naponta megfelelő mennyiségű folyadékot juttass a szervezetedbe! A napi
8 pohárnyi folyadékból legalább 5 pohár víz legyen, a többi lehet valamilyen más ital: tea,
gyümölcslé, tej.
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GYAKORLAT

FAZEKASSÁG
Mit gondolsz?
Otthon milyen
cserépedényeket
használtok?

Kézimunkaórán vagy szabad időtökben szívesen gyúrjátok az agyagot. Sokan közületek nem is sejtik, hogy a
fazekasság az egyik legősibb iparág. A legtávolabbi múltból előkerülő leletek közt is mindig van cserépedény. Az
ősember már feltalálta a fazekat, a csuprót, a korsót – azóta is csak a készítés technikája tökéletesedett.
Ősi eszköz a fazekaskorong is. A korong maga így működik: az álló tengely alsó végén van a „tiprókorong”, a
felsőn pedig a korongfej. A fazekas a gyorsan forgó felső
korongra helyezi az agyagot; hüvelykujját az agyagtömb
közepébe nyomva formálni kezdi az edényt, két tenyere
között kellő vékonyságúra szorítja a forgó, alakuló edény
falát, mialatt lábával taszítja az alsó korongot, a gépezet
állandó gyors mozgásban van. Közben híg agyagiszappal
időnként megnedvesíti a tárgy felületét. Végül dróttal leválasztja, levágja az edény fenekét a korong felületéről.
A füleket csak a már megszikkadt edényre ragasztják fel,
híg agyagmasszával. Aztán jön a szárítás, majd a kiégetés. Már az egyiptomiak így készítették edényeik jó részét.
A középkor iparának híres termékei voltak a porcelánok.
A kínaiaktól eltanult porcelánkészítés sok értékes étkezőkészlettel, szép vázával gazdagította az iparművészetet. Ezeknek kifestése is néha igazi művészi munka volt.
A fazekasság egyrészt ma is még népi fazekasmesterek
munkája, de nagyrészt iparosodott: cserép- és porcelángyárak készítik azt a sok millió csészét, tányért, korsót,
melyet a háztartásban használunk.
Lászlóffy Aladár
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KI MIT TUD?

1. Az edényeket általában fazekaskorongon

2. Formázás után hagyják kiszáradni,
majd kemencében kiégetik.

3. A kiégetett edényt ezután mázzal
vonják be, díszítőelemeket festenek rá.

4.

formázzák. A korongot lábbal, kézzel
vagy motorral hajtják.

Az edényt ezután ismét kiégetik
a máznak megfelelő hőmérsékleten.

1. Melyik képhez találsz kiegészítő magyarázatot a Fazekasság című szövegben?
2. Kik a porcelánkészítés mesterei?
3. Nézz utána, hogy Magyarországon milyen múltja van a Zsolnay
porcelángyárnak!
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ÉVSZAK

MÁRCIUS
Szótár
evoé: ujjongó kiáltás
latinul
dithyrambus: dicsérő
beszéd
dactilus: versláb, amely
egy hosszú és két rövid
szótagból áll (– υ υ).

A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét* a fénybe kiált.
Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejű cinke
víg dithyrambusa*: dactilusok*.
Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.
Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved?
			
Áprily Lajos

Tudod-e?
A vers ritmusát a szótagok szabályos váltakozása adja.
A magyar költészetben két fő fajtája van:
• ütemhangsúlyos ritmus: hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakoznak szabályosan,
• időmértékes (időtartam szerinti) ritmus: a hosszú és a rövid szótagok rendje szabályos.
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TAVASZ
1. Áprily Lajos verse időmértékes ritmusú. Melyik sor utal erre a versben?
2. Milyen a vers hangulata?
3. Az első versszakban a fürge diák ujjongó öröméről olvashatunk.
Mi okozza felszabadult örömét?
4. Gyűjtsd ki az első versszakból a diák vidámságára utaló szavakat!
5. Hasonló ujjongás hatja át a természetet is. Hogyan jelentkezik ez?
6. A tavasz érkezése minden érzékszervünkkel felfogható. Gyűjts példákat erre!
látás

hallás

mozgás

7. A zeng ige hatszor fordul elő a szövegben. Mi a szerepe ennek a szóismétlésnek?
8. A zeneiséget fokozza az alliteráció (szavak kezdőhangjának összecsengése),
a hangutánzó és hangulatfestő szavak használata. Gyűjts példát rájuk!
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ÉVSZAK

TAVASZ
Márciusban még kisbaba, de gyorsan
kibújnak hóvirág-tejfogai,
áprilisban kamaszodik – az arca
rügyek pattanásaival teli,
s májusra nagylány – napsugár-sütővas
bodorítja orgona-fürtjeit,
egész nap magát cicomázza, s éjjel
a hold tükre előtt biggyeszkedik.
Baka István

CSUDAÓRA
Eltettem egy magot,
elpakoltam szépen,
eltelt három hónap,
meg is maradt épen.
De ha most a földbe
dugom ezt a magot,
alig egy hét alatt –
látok csudát, nagyot.
Ez a csuda: ahogy
a magocska éled,
elárulja nekem
milyen is az élet –
Minden magban van egy
titokzatos óra,
tavaszi hajnalon
cserreg virradóra.
Lászlóffy Aladár
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TAVASZ

MI KÉK AZ ÉG!
Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsírta fütyörész:
Dalával a napot kicsalta,
A nap rá gyönyörködve néz.
Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van...
És én oly sült bolond vagyok,
Hogy idebenn a szűk szobában
Kadenciákat faragok!
Petőfi Sándor

KIKELET
Szürke gyöngy, barna gyöngy,
köztük mocorog a mag.
Friss lándzsát tűz egy göröngy,
hegyén megcsillan a nap.
Csöpög a jég, fut a hó,
nő a csokornak való:
fák alatt a zsenge fű
csupa fehér csengettyű.
László Noémi
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ÉVSZAK

KOKÁRDA

Szótár
kokárda: szalagból
készített kör alakú
rózsadísz
szimbolizál: jelképez
radikális: olyan személy,
aki a gyökeres, alapos,
végleges megoldás,
elintézés híve

A kokárda* egy rózsa alakú szalagcsokor, melyet sapkára vagy a kabát kihajtójára tűzve viseltek, erre utal magyar neve is: szalagrózsa vagy szalagcsillag.
Eredetileg színes szalagból készített kör alakú, rózsadíszt szimbolizáló*, eredetét tekintve főúri ruhadísz.
A francia forradalom idején (1789–99) kiemelt szerepet
kapott a sapkára tűzött kék-fehér-piros kokárda, mel�lyel a fehér szalagrózsás királypártiaktól akarták magukat megkülönböztetni. Később ez lett a többi forradalmi
mozgalom jelképe is.
Magyarországi megjelenése Petőfihez kötődik, aki ezt
írta naplójában: „Míg én az egyik asztalnál a Nemzeti dalt
írtam, feleségem a másik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt
magának.” A hagyomány szerint a forradalom kezdetének estéjén a pesti radikális* ifjúság vezérei Szendrey
Júliától, illetve Laborfalvi Rózától kapták az első kokárdákat, amelyeket a kabát hajtókáján vagy a mellrészén,
a szív felőli oldalon viseltek.
A piros-fehér-zöld színek együttes használata Mátyás
király korától vált általánossá. A piros és a fehér a régi
magyar címer színe, a zöld pedig annak a hármas halomnak a színe, amelyen a kettős kereszt áll.
(Forrás: Új Magyar Lexikon és Wikipédia)
1. Mi volt a kokárda eredeti rendeltetése?
2. Mikor született meg a háromszínű kokárda?
3. Kik készítették az első kokárdákat Magyarországon?
4. Miben különbözik a francia és a magyar kokárda?
5. Mit tudunk a piros-fehér-zöld színek jelentéséről?
6. A jobb oldalon látható képek szereplői közül kiről
nem tesz említést a fenti szöveg? Nézz utána a
könyvtárban vagy az interneten, hogy ki volt ő!
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Szendrey Júlia

Petőfi Sándor

Laborfalvi Róza

Vasvári Pál
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KIRÁLYVÁLASZTÁS

A TÁLTOSGALAMB*
Mit gondolsz?
A mi korunkban is
választanak királyt?
Hogyan?

Szótár
táltos: A magyar
néphagyomány szerint
természetfeletti erejű,
mindentudó személy.
Varázsereje van: gyógyít,
bíráskodik, jósol és
mindent lát.
suttyó: kamasz fiú
(népies), bárdolatlan,
otromba legény

Valamikor, réges-régen, amikor a magyarok királyt
akartak választani, összehívták a népeket. Szegényt,
gazdagot, minden rendűt egyaránt. Amikor összegyűltek, elengedték a táltosgalambot. Akinek a vállára szállt
a galamb, az lett a király.
Élt egyszer egy szegényember, volt annak egy jóravaló,
suttyó* fia. Ezt a legénykét úgy hívták, hogy Mátyás.
Egy nap ez a Matykó gyerek megunta a nagy szegénységet, s azt mondta az édesapjának:
– Édesapám, nem ülök én itthon ebben a nagy szegénységben, elmegyek szerencsét próbálni.
– Eredj fiam, hátha megsegít a Jóisten!
Na, a legényke feltarisznyálódott, elindult szerencsét
próbálni. Járt ide, járt oda, kereste, hogy mihez fogjon.
Egyszer csak beérkezett egy nagyvárosba. Tolongott a
nép, egyik percről a másikra egy nagy sokadalomban találta magát. Nem tudta elképzelni, miért tülekednek úgy
az emberek, megszólított hát egy bácsit.
– Bácsikám, mi van itt? Mit csinál itt az a sok ember?
Mért lármáznak, mért tülekednek?
– Hát, mi vóna, fiam? Hát, királyválasztás van!
Mátyás nézelődött, tekergette a nyakát, hátha meglátná ő is a királyt, de nem látta sehol. Akkor kapta magát, s
felmászott egy kerítésre. Egyszer csak elült a nagy lárma,
nagy csendesség támadt. Kihozták a kalickát, s eleresztették a táltosgalambot. A galamb vigyázkodott, erre-arra fordult, ide-oda repdesett, hirtelen aztán felreppent
a Mátyás gyerek vállára. Mátyás úgy megijedt, hogy el
akarta kergetni a galambot, de az nem akart leszállni a
válláról semmiképp. A népek kiáltozni kezdtek:
– Éljen az új király, éljen az új király!
Az urak megharagudtak, ordítoztak összevissza:
– Tévedett a galamb! Az nem lehet, hogy egy ilyen rongyos kölyök legyen a mi királyunk!
Mátyást elzavarták, a galambot megfogták, s újra beletették a kalitkába. Mátyás eloldalgott, elhúzódott a tömeg mellől egy fa alá. A galambot újra elengedték, hát
az másodszor is csak megkereste. Szépen ráült Mátyás
vállára. Az urak csak nem nyugodtak bele a dologba.
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Amikor aztán harmadszor is a Mátyás gyerek vállára
szállt a galamb, a nép zúgni kezdett:
– Ez Isten akarata! Éljen Mátyás király, éljen az új király!
Mátyást megkoronázták, dicső, nagy király lett belőle,
jó világ jött a szegényekre. Mióta meghalt, sokszor mondják: ,,Meghalt Mátyás király, oda az igazság!”
Kóka Rozália

Szólás
Meghalt Mátyás király,
oda az igazság!

1. Milyen természetfeletti képessége van a táltosgalambnak?
2. Mátyás király emlékéhez más madár is kapcsolható. Milyen madár van
a címerében?
3. Milyen mesét vagy mondát ismersz még Mátyás királyról?
4. Miben tér el a mese Mátyás tényleges királlyá választásától?
MÁTYÁS MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁVÁ VÁLASZTÁSA
Hogy Magyarország trónján megpillantja a holló
Mátyást, örvend, s így károg az ősi madár:
Én, akit atyjának lobogóin vittek a harcba,
Átadnám örömest már a helyem, s ha talán
Én lehetek Mátyás zászlója s címere éke,
Több lesz mindennél és becsesebb ez a kegy.
					
Janus Pannonius

Tudod-e?
1458. január 24-én választották meg Magyarország királyának a 15 – más számítások szerint 17 –
esztendős Hunyadi Mátyást, a törökverő hadvezér, Hunyadi János fiát. A legenda szerint Mátyást a
Duna jegén türelmetlenül várakozó budai és pesti polgárok kiáltották ki uralkodónak, a valóságban
azonban a Magyarországot irányító főúri ligák juttatták trónra azt a fiatalembert, akinek 32 évig tartó
országlása (1458–1490) hazánk utolsó fénykorának bizonyult.
(Forrás: rubicon.hu)
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LAKODALOM

I. Mátyás király Beatrix hercegnő elé siet

II. Díszmenet
III. Ujjongó, kiáltozó
ünneplő nép

IV. Beatrix szépségének leírása

V. Koronázás

VI. Fényes lakodalom
Budán

VII. Ajándékozás

VIII. Mindenki örül
1. A vázlatpontok 		
alapján meséld 		
el a történetet!

MÁTYÁS KIRÁLY LAKODALMA
Amikor Mátyás király megtudta, hogy szép menyasszonya,
Beatrix hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik, lóra pattant, és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott.
Téli idő járt, magas volt a hó, az olaszok erősen fáztak,
maga Beatrix hercegnő is bámulva nézte a fehér világot,
mert Olaszországban ritka a nagy hóesés.
A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyas�szonyával, onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig.
Az út végig vörös posztóval volt borítva, és az út két oldalán mindenütt ujjongó, kiáltozó nép állott. Harsogtak a
trombiták, szóltak a kürtök, énekeltek az emberek, olyan
látvány és hangverseny volt ott, hogy aki látta és a hallotta, soha el nem felejtheti.
Büszkén, boldogan és fényesen ragyogott a hercegnő, aki
az első szánban ült. Szép homloka, ívelt szemöldöke, telt
halántéka, piros orcái, derűs szeme, szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét, hogy a nézőket
magára Venusra, a szerelem istennőjére emlékeztette.
Ezután megrendezték a koronázás szertartását, majd
december közepén a király Budára vitte feleségét.
Beatrix szépsége és szellemessége annyira meghódította Mátyás királyt, hogy mindig csak a felesége mellett
akart maradni.
Budán fényes, gazdag lakodalmat rendeztek.
A lakodalom több napon át folyt. Az egyik napon lovagi
tornát rendeztek, a másikon érdekes látnivalókat mutattak be.
Amikor a király felvonult, marokszámra szórta a pénzt a
nép közé.
De Mátyás király is szép ajándékokat kapott: minden város
ajándékkal lepte meg, ajándékot hoztak a főurak és a külföldi fejedelmek is. Annyi aranyat, kincset és drágakövet hoztak
Budára, hogy a királyi kincstár színültig megtelt vele.
Ekkor mindenkinek örömet szereztek: a börtönökben
őrzött rabokat kibocsátották, az adósságok fizetésére haladékot adtak, és országosan kihirdették, hogy a hitelezők
ne merjék követelni a pénzüket. Ezért aztán az egész ország nagy örömmel örvendezett Mátyás lakodalmán.
Bonfini

148

NT_98809_E_magyar_2021.indd 148

2021. 04. 21. 8:59

MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS

Petrus Ransanus nápolyi követ beszédet mond Mátyás és Beatrix előtt – miniatúra, 1480-as évek
vége. A miniatúra alatt II. Ulászló és Bakócz Tamás esztergomi érsek címere látható.
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KINIZSI PÁL

Mit gondolsz?
Mennyire vagy óvatos?
Felismered a veszélyes
helyzeteket?

Kinizsi Pál

MIT GONDOLT KINIZSI PÁL
A MAGA FEJÉRŐL?
Tudjátok, gyerekek, ugye, hogy a nagy erejű molnárlegényt Mátyás a vitézei közé vette, s idő jártával vezérré tette a seregben. Mert Mátyás király nem a születést
nézte, csak az érdemet. Kinizsi Pálnak pedig nemcsak a
karja volt erős, hanem az elméje is; a sok nehéz hadjáratban, amilyen jól forgatta a kardját, olyan jól forgatta az
eszét is, hűségével és okosságával ilyen fő rangra vergődött azután.
Egyszer a király Kinizsi Pált választotta ki, hogy követségbe menjen a török szultánhoz. A szultánnak pedig az
a szokása volt, hogy megkurtította egy fejjel azt a követet, aki rosszkedvében találta. Mostanában pedig rossz
kedve lehetett a szultánnak, mert Mátyás vezérei sorba
verték a legszebb török hadakat.
Megvakarja hát Kinizsi Pál a füle tövét.
– Elmegyek, ha parancsolod, uram-királyom, de mi
lesz, ha az a mérges szultán az én fejemet is le találja üttetni?
– Ha leütik a fejed, tüstént ráesem a törökre, fogadom,
hogy harmincezer török fejet vágatok le a te egyetlen fejed helyébe.
– Elég szép szám – azt mondja Kinizsi – de félek, a harmincezer fej közül egy se fog úgy illeni a Palkó nyakára,
mint ez a mostani!
Mátyás erre elmosolyodott, megcirógatta a kedves
embere orcáját.
– Igazad van, komám, nekem is ez a fej tetszik legjobban a Palkó nyakán.
Szép Ernő
1.	Kutass! Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, ki volt Kinizsi Pál! Készítsd el Kinizsi adatlapját!
Az adatlapon szerepeljenek a következő adatok: név;
születése helye, dátuma; halála helye, dátuma; családja; fontosabb tettei.
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2. Mit jelentenek az alábbi mondatok, kifejezések?
Mátyás nem a születést nézte, hanem az érdemet.
jól forgatta az eszét
fő rangra vergődött
megkurtította egy fejjel azt a követet, aki rossz kedvében találta
ráesem a törökre
3. Van-e eltérés a mondai és a történelmi Kinizsi Pál között?
4. Párosítsd a közmondásokat, szólásokat a megadott jelentésekhez!

Közmondás, szólás

Jelentés

1. Azt sem tudja, hol áll a feje.

a) Férjhez ment.

2. A
 rra jutott, hogy azt sem tudja,
hova hajtsa fejét.

b) Már nem gyermek.

3. Ha fal mellett ülne, ráfutna
a feje.

c) Fejét vették.

4. Nem fér a fejébe.

d) Sok a dolga, nem tudja
melyikhez kapjon.

5. Búnak adja a fejét.

e) Életét kockáztatja.

6. Benőtt a feje lágya.

f) Tönkrement, semmije sincs.

7. Bekötötték a fejét.

g) Tökfejű; a tök kúszónövény.

8. Egy fejjel kisebb lett.

h) Megszidják.

9. Fejével játszik.

i) Elszomorodik.

10. Megmossák a fejét.

j) Nem tudja felfogni.
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Mit gondolsz?
Te hogyan
takarékoskodsz?

A KONYHAI HULLADÉK
ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
A pazarlás és a szeméthalmozás kritikus pontja minden
háztartás életének. Pedig ami a konyhában felesleges, az
a kertben még jól jöhet, s közben pénzt is spórolhatunk.
Ősi trükkök ezek, és a mai napig működnek. Lássunk néhányat közülük!
Kávézacc
Használhatjuk szerves trágyaként a rózsabokrok, örökzöldek, a répa és a retek tövéhez.
Egyúttal távol tartja a környékbeli macskákat, mivel azok
nem kedvelik a zacc szagát.
Narancshéj
A levéltetvek imádják, de fogyasztása halálos számukra.
A védendő növények köré szórjunk szét minél több narancshéjat!
A citrusos gyümölcsök héja a csigák ellen is használható,
meggátolja őket abban, hogy a növények közelébe merészkedjenek, és összerágcsálják a leveleit.
Romlásnak indult pirospaprika és hagyma
Hatékony és természetes növényvédő szert készíthetünk: vízben főzzük össze a hagymát és a pirospaprikát,
hagyjuk kihűlni, majd egy szórófejes flakon segítségével
permetezzük a növényekre! Távol tartja a kártevőket.
Alma
Ha romlásnak indul, almaecet még készülhet belőle.
A romlott részek eltávolítása után ledaráljuk, és egy nagy
üvegbe tesszük.
Öntsünk rá annyi forró szirupot (10 l víz + 1 kg cukor),
hogy pépszerű legyen! Tüllel lekötve egyenletesen meleg, sötét helyen tároljuk, naponta megkeverjük.
10-14 nap múlva leszűrjük, és kész is van a házi almaecet.
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AVOKÁDÓ, A CSODANÖVÉNY
1. O
 lvasd el az avokádót bemutató szöveget, majd párosítsd a megadott
alcímeket az egyes részekhez!
1) Élelmezési ismeretek
2) Felhasználási javaslat
3) Hogyan készítsük elő?
4) Hogyan tároljuk?
5) Hogyan válasszunk?
6) Története
A A babérfélék családjába tartozó fa gyümölcse a mexikói esőerdőkből

származik, nyomait megtalálták az időszámításunk előtti 8. évezred maradványait feltáró ásatásokon is. Az avokádó gyorsan elterjedt egész Latin-Amerikában, és különféle fajtái alakultak ki. Mindenki felismeri ezt a körte formájú, finom, sötétzöld héjú gyümölcsöt, amely könnyen hámozható, húsa pedig
halványsárga, finom ízű.

B Az avokádó magas energiatartalmú, vitamindús gyümölcs. Kitűnő telítet-

lenzsírsav-forrás, amely jót tesz a szív- és érrendszernek. Fogyasszuk hozzáadott zsiradék (pl. majonéz) nélkül, egyszerűen citrommal, kis sóval és borssal ízesítve.
C Számos gyümölccsel ellentétben az avokádó érés nélkül növekszik a fán.

Csak a szüret után kezdődik el az érési folyamat. A pultokon található avokádók tehát különböző érettségi állapotban vannak. Attól függően válasszunk,
hogy mennyire hamar szeretnénk felhasználni.
D Az avokádó olyan gyümölcs, amely a leszedés után érik. Hogy ezt gyor-

sítsuk, tegyük alma és banán mellé, mivel ezek az avokádó érését gyorsító
anyagot bocsátanak ki. Ha késleltetni akarjuk a már érett avokádó felhasználását, betehetjük 8-10 napra a hűtőszekrény zöldségesrekeszébe.
E A könnyebb hámozás érdekében melegítsük néhány percig a tenyerünk

között, így a héja könnyen leválik. A hámozott avokádó nagyon érzékeny az
oxidációra, hamar megbarnul. Néhány csepp citromlét a húsára csavarva
megakadályozhatjuk a feketedést.
F Joghurtos avokádóleves

4 összetört avokádót keverjünk össze citromlével, 1 pohár joghurttal, tejjel
(1,5 l), 1 csipet fűszerpaprikával. Uborka-, paradicsom- és hagymakockákkal
gazdagítva, jéghidegen tálaljuk.
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ZÖLDSÉGTERMESZTÉS MARADÉKBÓL
Hogyan lehet a konyhai feldolgozás után megmaradt
zöldség- és gyümölcsmaradékokból, amelyeket kidobnánk, minden anyagi ráfordítás nélkül újabb növényeket
nevelni?
Petrezselyemgyökér, zellergumó
A rügy alatt 2-3 centiméterrel vágjuk le a levesbe valót, a
fennmaradó részből pár nap alatt levélzöldség állítható
elő. Helyezzük vízbe vagy nedves homokba, állítsuk ablakhoz közel, hamarosan kihajt.
Burgonya
Ha vastagon pucoljuk meg a kicsírázott krumplit, a héját
elültethetjük a kertben, és hamarosan fel is szedhetjük
az újburgonyát.
Újhagyma
Az újhagymát úgy vágjuk fel, hogy a fehér fejrészének a
fele és a gyökérvég megmaradjon. Állítsuk egy pohár vízbe, és néhány nap alatt növekedésnek indul.
Forrás: Zöld Újság
Tudod-e?
Mi a komposztálás?
A zöldhulladékokat (fű, faág, falevél, egyéb lebomló szerves anyag) komposztálni lehet. A
zöldhulladék és a konyhai előkészítés hulladéka a lebontás és átalakulás során irányított
körülmények között (komposztálás folyamata) a humuszhoz hasonló, nagy molekulájú, földszerű,
sötétbarna színű, szerves anyaggá alakul, amely a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj
tápanyag-szolgáltató képességének javítására használható, hasonlóan a szerves trágyához.
A komposztálás olyan, ember által irányított természetes (természetben is előforduló) folyamat,
amely során az ingatlanunkon és háztartásunkban keletkező legtöbb lebomló szerves anyag
előkészítés (aprítás, keverés, nedvesítés) után átalakul kertünkben hasznosítható trágyává. Így
a komposztálás tágabb célja, hogy a lerakással ártalmatlanításra kerülő, biológiailag lebomló
hulladék mennyiségét csökkentsük.
Megéri? Ha komposztálunk, akkor teszünk a környezetért, kevesebbet költünk trágyákra,
tudatosan használjuk a kertünket, és még egy jót mozgunk is!
Forrás: zoldhid.hu
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HOGYAN ÜLTESS ZELLERT?
1. Figyeld meg a képeket!

1.

2.

3.

4.

5.
2. Párosítsd a mondatokat a számozott képekhez!
a)
b)
c)
d)
e)

Tedd a zellercsonkot egy lapos tálba!
7–10 nap után ültesd földbe, és locsolgasd!
A zeller szárát vágd le 5 centire az aljától!
Megjelenik az új hajtás a tetején!
Önts alá 2,5 cm magasságú vizet, és tartsd mindig ezen a szinten!
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IDILL* A PIACON
Mit gondolsz?
Szoktál a piacon
vásárolni? Milyen
tapasztalatod van erről?

Szótár
idill: a valóság
eszményített (idealizált)
ábrázolása
latolgat: hosszasan
mérlegel egy ügyet,
helyzetet; újra meg újra
fontolóra vesz
kartonruha: közepes
erősségű és finomságú
pamutvászonból készült
ruha

A budai, elegáns kispiacon hétvégi forgalom; hosszú
sor áll a zöldségesstand előtt. Dolgoznak keményen az
árusok a napernyők alatt, de mégiscsak tikkasztó melegben; becsületükre legyen mondva, hogy még udvariasak
is, noha talpon vannak már virradat óta. Szusszanás nélkül mérik a nyár gyümölcseit; pazar a kirakodás; halmokban áll a sárgabarack meg a pasztellszínű, pihés őszi;
vöröslik a meggy, rubinfényű a ribizke, piros és zöld és
lila foltok tarkállanak a hazai és a délvidéki termésekből;
nagy szemű szőlő csábít, valahonnan a mediterrán tájról
érkezett, akárcsak a sárgadinnye meg az avokádó; illatozik a narancs; és bőség van főzelékfélékből is. Persze az
árak is szépek, szépecskén magasak. Mindegy már, mit
vesz az ember, egyaránt drága minden.
Látszik az emberen, hogy hány forint van az erszényében. Látszik a bizonytalankodáson, ahogy latolgatja*, miből mennyit vegyen. Míg a másik csak rámutat erre-arra,
csomagoltat ebből is, abból is, anélkül, hogy töprengene.
Előttem például egy nénike toporog. Izgatottan várja,
mikor kerül sorra, akár ha majd valamiféle vizsgán kéne
megfelelnie, amikor megkérdezi a kereskedő, hogy mit
óhajt. Gyűrögeti a markában a pénzét, százszor is megolvasta már, némán jár a szája, ahogy szemléli a gyümölcshalmokat, majd újra kalkulálgat.
– Micsoda drágaság! – néz rám egyszer csak a nénike.
Nem tudom, kiféle-miféle lehet, színes kartonruhában*
van, ősz haja ügyesen feltűzve, még csinoska is a maga
korában.
Mielőtt válaszolhatnék, sorra kerül.
– Asszonyom? – fordul felé a kereskedő.
– Egy kis… Szóval… Mennyi a banán ára?
A kereskedő sóhajt, de megmondja. A nénike kinyitja
a markát, a várakozók bosszúságára újra számol. Végre
azt mondja:
– Negyed kilót kérek szépen… Vagy nem! Legyen fél
kiló!…
Méri az árus. Kicsivel több. Maradjon? Nem, nem, csak
fél kilót tessék!…
Megszólal a sorban egy szőke hölgy: – Banánt vesz!
Nincs pénze, de banánt vesz! Hol van itt a szegénység,
kérdem én?!
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A néni megdermed. Éppen átveszi a gyümölcsöt, de belesápad. A hangja reszketeg: – Nem magamnak veszem. A kisunokámnak. Névnapja van. Én, kérem, én
magamnak még soha! Én még soha nem is ettem banánt! Az ízét sem ismerem!…
Fizet. A kereskedő végignéz a soron, nem teszi el mindjárt, kezében tartja a pénzt,
mintha el se merné fogadni. Csend száll a vevők sorára is. A szőke nőt kiközösíti ez a
csend. Nem akar alulmaradni, háborog:
– Panaszkodnak! Örökösen csak panaszkodnak, és tessék!…
Senki sem szól. A kereskedő váratlanul letör egy banánt a halomból és a néni után szól.
– Ezt még tessék!…
– Még jár hozzá? – fordul vissza amaz.
– Nem hozzá jár, de jár! Önnek, asszonyom! Ez az öné. Ebből ne adjon senkinek!
Még az unokájának se!
– Nem, azt nem lehet!
– De, de, csak tessék! – És ahogy átnyújtja, megszorítja cseppet a nénike kezét.
Szakonyi Károly
1.	Mit jelent a következő mondat? „Látszik az emberen, hogy hány forint van az
erszényében.” Mi alapján állapítja meg az elbeszélő, ki gazdag, ki szegény?
2. Ki az elbeszélés főszereplője? Miért kerül kellemetlen helyzetbe?
3. Hogyan viszonyulnak a többiek az idős asszonyhoz?
4.	Miért nevezi az író az asszonyt nénikének? Milyen érzelmeket fejezhet ki ez a
szóhasználat?
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FOGKEFE
Mit gondolsz?

Mióta van fogkefe? Nem is olyan régóta. Ám a fogát
régóta mossa az ember.

Miért fontos a fogmosás?

Az egykori hindu bölcsek egyik régi könyve egy bizonyos fafajta rágcsálását ajánlja a fogak tisztán tartására.
A mohamedánok is fadarab rágcsálását írták elő, melyet
előzőleg egy-két napig vízben áztattak, majd ecsetszerűvé kalapáltak. Az asszírok annak idején – amint az agyagtáblákon írják – ujjaikkal tisztogatták a fogukat. Arisztotelész, a nagy görög tudós, aki Nagy Sándor makedón
király nevelője volt, egészségügyi tanácsai közt megemlíti, hogy mindennap kéz- és szemmosás után nedves vászondarabbal fogat is kell mosni. A középkorban
is Arisztotelész módszere volt divatban, ám ekkor már
valamilyen növényi főzetből való illatos szájvizet is használtak. Sőt, nem volt ritka, hogy fahéjt használtak a fog
tisztán tartására. Fogkefét először 1720 körül említenek
az írott források, de csak száz évvel később kezdett általánosan szokássá válni a használata.
Ha a ma élő trópusi bennszülötteket figyeljük, egy Lophira nevű fa ágdarabkájával mossák a fogukat. Ennek
a fának olyan puha az anyaga, hogy pár napi használat
után kimállik, s rostos lesz, mint a kefe. Ezenkívül mentolszerű nedve is van a fának, mely valószínűleg hozzájárul a bennszülöttek fogainak villogó fehérségéhez. Ha az
ősember ismerte a fogmosást, valószínűleg ő is hasonlóképpen járt el.
Ti viszont ne keressétek a fogkefefa ágát, hanem vegyétek csak szépen a fogkefét…
Lászlóffy Aladár
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1. Az ábra alapján foglald össze a fogkefe történetét!

modern
fogkefe
Lophira fa
ágainak
rágása

rágópálca

vízben
áztatott
faág

a fogkefe
általános
használata

a fogkefe
első
említése

ujjaikkal

vászon
+ növényi
főzet,
fahéj

vászonnal

Tudod-e?
Naponta legalább kétszer, reggeli után és lefekvés előtt fogat kell mosni. Megmoshatod őket ebéd
vagy egyéb étkezések után is. Savas ételek után legalább harminc percet várj a fogmosással, mert
a fogzománc ilyenkor még sérülékeny! A fogkefe feje kényelmesen férjen el a szádban, hogy meg
tudd vele tisztítani a nehezen elérhető részeket is. A fogmosás legalább két-három percig tartson,
és ügyelj arra, hogy a legrejtettebb zugokat is megtisztítsd!

161

NT_98809_E_magyar_2021.indd 161

2021. 04. 21. 8:59

GYAKORLAT

A ROMOS HÁZ HŰSÉGES LAKÓJA
1. A képek alapján találjatok ki közösen egy történetet!
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A kisfiú jó ideig feltűnően nagy adag tízórait tarisznyáltatott az édesanyjával. Hihetetlen, hogy egyedül ő enné
meg. Mert amikor feleannyit vitt, azt is rendszerint hazafelé jövet majszolgatta el. Ennek következtében csak ímmel-ámmal csúszott rá az ebéd, nem is beszélve arról,
hogy mennyire nem szép az utcán enni.
– Kinek ez a töméntelen ennivaló, kisfiam?
– Nekem. Kinek másnak? – pirult el a kisfiú, mert nem
tud ő füllenteni, kivált az édesanyjának nem.
– Az egyik barátomnak viszem – vallotta meg szemlesütve.
– Hát ki olyan barátod van, aki rád szorulna?
– Van.
– Véletlenül nem négylábú ez a te éhes barátod? – kérdezte közbe a nagyfiú.
– De.
– És úgy szokott üdvözölni, hogy vau-vau?
– Úgy. Ismered?
– Mintha láttam volna – titokzatoskodott a nagyfiú –, ott
az öreg fal mellett, a romos házban, mintha ott lakna.
– Ott lakik szegényke. De te honnan ismered?
– Láttalak egyszer együtt „tízóraizni”.
– Meglestél? – háborodott föl a kisfiú.
– 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.
– De akkor mit adjak?
– Ételmaradékot, csontot.
– Csontot kap a szomszédból is. Mert ők is szeretik.
– Ha szeretik, miért nem veszik magukhoz?
– 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.
– Honnan tudod?
– 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.
– Tiszának hívják?
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– Tiszának, a szomszéd bácsi mondta, aki vackot is csinált neki az egyik még eléggé védett sarokban. Ott a telet
is kihúzhatja.
– Csak valami baj ne legyen ebből a kutyahistóriából –
aggodalmaskodott az édesanyjuk. – Nehogy meg találjon
marni.
– 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 édesanyjuk azért addig nem nyugodott, amíg el nem
ment a nagyfiú megnézni s megérdeklődni mindent. Még
azt is, hogy a szomszéd bácsi orvosi ellenőrzésre, oltásra
is el szokta-e vinni Tiszát.
De az édesanyjuk még akkor sem volt egészen nyugodt.
Maga ment el egyik délután, hogy saját szemével-fülével
győződjék meg a hallottakról.
A kutya mintha várta volna, ott ült a romos ház ajtajában. Vakkantott vagy kettőt úgy ültében, mintegy üdvözletképpen, majd fölállt és barátságosan közeledett az érkezőhöz. Körbejárta, szimatolta, s inkább a kuncogáshoz,
mint a nyüszítéshez hasonlító hangon invitálta be a vendéget az ajtajától, ablakától megfosztott házba.
Ő maga előreszaladt, mintha azt akarná megnézni,
hogy nincs-e rendetlenség odabent, majd újra visszaszaladt, s hagyta, hogy a vendége megsimogassa a fejét.
– Csak nem a kisfiú édesanyja tetszik lenni? – állott meg
valaki a szomszéd kapuban.
– De az vagyok.
– Mindjárt gondoltam. Én meg a szomszéd bácsi vagyok
– mutatkozott be, kalapját is megemelintve. – Gondoltam,
láttam én, hogy csak a kisfiú édesanyja lehet, akivel Tisza
ilyen barátságos. Megérezte. Azért olyan kedves.
Együtt léptek be a romos házba. Megnézték a vackot is.
Kényelmes, tiszta és remélhetőleg jó meleg is lesz. Tisza
annyira meg volt illetődve a megtiszteltetéstől, hogy hol
a szomszéd bácsit nézte, hol meg a kisfiú édesanyjának
keze fejéhez dörzsölte a kobakját, bizonyára hellyel is kínálta volna, ha a rokonok legalább egy lócát, padot hagytak volna, amire ilyen alkalmakkor egy melegszívű eb
a vendégeit leültethetné.
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Mostanában a kisfiú, már külön kutya-tízórait, ebédnek
is beillő uzsonnáravalót visz minden reggel. És boldogan
mesél minden délben az ő hűséges, a házat romjaiban is
őrző, emlékek fölött őrködő, kedves barátjáról.
Kányádi Sándor

Mikor történt?

Hol történt?

Mi történt?

Mi a probléma?

Kivel történt?

Mi a megoldás?

2. Foglald össze a mese történetét az ábra alapján!
3. Mit tudunk meg a kiskutyáról?
4. A kisfiú édesanyja eleinte bizalmatlan a kutyával szemben. Vajon miért?
5. A befejező részben a kutya viselkedése az emberéhez hasonlít.
Melyek azok a cselekedetei, amelyek ezt támasztják alá?
6. „Én meg a szomszéd bácsi vagyok – mutatkozott be, kalapját is megemelintve.”
Mi a szerepe ebben a mondatban a kalap megemelésének?
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TYÚK VAGY TOJÁS?
Rég gyötrődve kutatjuk,
hogy a tojás volt-e előbb vagy a tyúk.
A tyúkot ez a gond sohasem bántotta,
csak az, mi lesz előbb: pörkölt vagy rántotta?
				 Romhányi József

1. Milyen problémát idéz a vers címe?
2. Milyen jelentése van ma ennek az ősi kérdésnek?
3.	A vers ugyanezt a kérdést a tyúk szemszögéből is felteszi. Hogyan hangzik a tyúk
változata?
4. Hogyan értelmezhető a vers befejezése? Segít az ábra!
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REGGELI KÉSZÍTÉSE – TOJÁS
1. Tanulmányozd az alábbi folyamatábrát!
A kérdőjelek helyére melyik tojásétel illik?

Készítés előtt feltöröd?
Igen
Feltörés után felvered?
Igen

Nem

?

?

1.

Főtt tojás

3.

Rántotta

?

Nem

Sütés közben kevergeted?
Igen

Nem

?

2.

Tükörtojás

4.

Omlett
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APÁM KAKASA
Ej, mi a szösz, kakas szaki,
csak nem a szobában lakik?
Megzakkant tán az öregem,
s beengedi ide nekem?
Ide repül, oda kotor,
tele önnel minden bokor,
bár nincs is bokor a házban,
s a kakast se kell magyarázzam.

Lackfi János

Kukorékolsz, mint az ágyú,
az agyunk is belelágyul!
Mint a postás a levelet,
padlónk telepecsételed!
Becsüld meg magad, öregem,
mert hát úszni nem tudsz te sem,
s ha levesben kötsz ki végül,
tarajod is belekékül!
Macska, téged arra intlek,
ne lépj túl bizonyos szintet!
Kakasnak erős a csőre,
vagdos vele nyakra-főre.
Láttam már félszemű kandúrt,
biztosítlak, jól elrandult!
S ha a harcban nem nyuvadsz ki,
hát apám fog agyoncsapni!
			Lackfi János

Tudod-e?
Mi a szleng?
A szleng olyan nyelvváltozat (csoportnyelv, bizonyos értelemben szociolektus), mely kis létszámú,
sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos
társas szerepet tölt be ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti
az adott közösséget a többitől. (Az a felfogás, mely szerint szleng a modern nagyvárosok –
elsősorban fiatal férfiak által beszélt – alacsony szintű népnyelve, melynek szókincse jelentős
részben a tolvajnyelvből származik, még manapság is elég elterjedt vélekedés, bár a modern
szlengkutatásban már meghaladottnak számít.)
Forrás: Kis Tamás (http://mnytud.arts.klte.hu/szleng)
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ANYÁM TYÚKJA
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobából.
Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Petőfi Sándor

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –
Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.
		
Petőfi Sándor
1. Lackfi János verse Petőfi Sándor közismert versének átirata. Vessük össze
a két szöveget! Melyek azok a jellemzők, amelyek Petőfi versét idézik?
2. Mit változtat meg a modern átirat?
3. Változás figyelhető meg a vers nyelvében is. Gyűjtsd ki a Lackfi-vers
szövegének sajátos diáknyelvi, szlenges kifejezéseit!
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HÉTIG VITORLÁZTUNK

É

SIRÁLYOK NEVETÉSÉTŐL HANGOS

N
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.
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Baley Endre
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1. Hasonlítsd össze a képverset az illusztrációval!
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NYÁRI ZÁPOR
Virágon lepke,
tarka pillangó,
körüle zümmög,
donog a dongó.
Fű, virág, minden
áll mozdulatlan.
Izzad a lepke,
olyan meleg van.
„Borul, beborul,
Vigyázz, pillangó!
Bújjunk, bújjunk el” –
dongja a dongó.
Felhő az égen,
borul a napra.
Megáll a lepke
egy pillanatra.
Libbenne szárnya,
jaj, de már késő.
Dördül az ég, és
zuhog az eső.
Zuhog a zápor,
ázik a lepke.
Szorítja szárnyát
nagy dideregve.
Aztán a felhő
ahogyan támadt,
fordít a tájnak
hirtelen hátat.
Kisüt a nap, és
a kis pillangó
szárítja szárnyát,
s donog a dongó.
Kányádi Sándor
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1. Hány szereplője van a versnek? Kik ők?
2. Sorold fel az egyes szereplők tulajdonságait!
3. Melyik érzékszervünkkel érzékeljük a következőket: „tarka pillangó”;
„izzad a lepke”; „Dördül az ég” és „zuhog az eső”; „Szorítja szárnyát
nagy dideregve”.
4. A vers egy nyári záport ír le. Olvasd el azokat a sorokat, amelyek
a záporra vonatkoznak!
5. Milyen egy nyári zápor? A vers alapján meséld el, hogy hogyan kezdődik és ér véget!
6. Az eső és a zápor rokon értelmű szavak. Van-e különbség a jelentésük között?
7. Vannak-e más rokon értelmű szópárok a versben?
8. A következő szólások az esőre vonatkoznak. Nézz utána a jelentésüknek!
Úgy esik, mintha dézsából öntenék.
Megnyílnak az ég csatornái.
Felhőszakadás.
9. Hallgasd meg Gryllus Vilmos előadásában az alábbi verset!
Reggeli harmat
Reggeli harmat
kelti a lepkét.
Virág a réten
tárja a kelyhét.
Látja a lepke,
billen a szárnya,
virágkehelyben
reggeli várja.
Gryllus Vilmos
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NYÁRI RAJZ
Mit gondolsz?
Te mit szeretsz legjobban a nyárban?
Rajzold le!

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
Nemes Nagy Ágnes

1. A leírtak alapján készíts rajzot a füzetedbe!
2. Keress példát a következő költői eszközökre!
a)
b)
c)
d)

ismétlés
fokozás
erősítés
ellentét

3. Tanuld meg kívülről a verset!
Törekedj arra, hogy minél érzékletesebben mondd el!
4. Beszélgessetek a nyárról a kép alapján!
Milyen színeket, formákat fedeztek fel a festményen?
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Pierre-Auguste Renoir: A teraszon, 1881, Art Institute of Chicago
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A KÉPI ELBESZÉLÉS ESZKÖZEI
Mit gondolsz?
Szeretsz moziba járni?
Filmeket nézni? Melyik a
kedvenc filmed? Miért?

A mozgóképi elbeszélés egyik legfontosabb kifejezőeszköze a használt plán nagysága, azaz a képkivágás méretei. A plánok megkülönböztetésének a viszonyítási alapja
a képen megjelenő ember. Ennek alapján három nagy
csoportot különböztetünk meg:

Hiperplán: Főként a táj látható, a szereplők kevéssé vagy egyáltalán nem.
Általában kezdő képsorok esetén mutatják meg így a helyszínt.

Nagytotál (nagytávoli): A legnagyobb
területet magába ölelő képsík. Általában ezt használjuk, amikor a helyszínt
szeretnénk bemutatni. Érzelmi kifejezőereje is lehet, a tehetetlenséget, kiszolgáltatottságot jelenítheti meg.

Kistotál (távoli): A nagytotálnál szűkebb képsík, alkalmas a környezet
leírására, avagy a szereplők és a környezetük viszonyának bemutatására.
Kistotál esetén a kamera még nem
közelít rá annyira a főtémára, hogy az
kiváljon a háttérből.
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Szekond plán (félközeli): Ez a legtermészetesebb látószöget biztosító képsík, a valóságban is hasonló szögben és
méretarányban látunk. Ezt használják
legtöbbet a filmforgatás során, mivel a
látvány megszokottnak, természetesnek hat, épp ezért nem emel ki részleteket, a néző figyelmét a hanganyagra
tereli.
Premier plán (közeli): A szekond plántól eltérően a premier plán lényege
pontosan a tárgyak vagy az arcjáték
kiemelése, épp ezért általában egy teljes arcot mutat. A háttért ilyenkor még
jobban el kell mosni, hogy véletlenül
se zavarjon be a továbbítani kívánt érzelembe.

Szuper plán: Még a premier plánnál
is közelebb hozza a főtémát, kiemelve
annak fontosságát, mely más képsíkokban elveszne a részletek között.
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Fontos információk olvashatók le a képről a gépállás
alapján is. Az álló ember szemmagasságához viszonyítjuk a kamera állását. Ha megváltoztatjuk a látószöget,
más-más érzelmi tartalom jelenik meg a képen.
A gépállás fajtái:
• Objektív gépállás: A kamera szemmagasságban van
elhelyezve – ez semlegességet, kiegyensúlyozottságot
sugároz.
• Szubjektív gépállás: Eltér attól, ahogyan normálisan
látjuk a világot, érzelmet közvetít.
• Alsó gépállás: A kamera előtt lévő személyek, tárgyak
nagyobbnak látszanak. Az így felvett képek a személyek vagy tárgyak hősiességét, nagyságát, félelmetességét emelik ki. Az alsó gépállás eltúlzott használata
adja a békaperspektívát.
• Felső gépállás: Minden kisebb, mint a valóságban, így
a kicsinységet, magányosságot, kiszolgáltatottságot
lehet kifejezni vele. Eltúlzott használata a madárperspektíva.
• Ferde gépállás: A képen ferde lesz a világ, könnyebb,
feldobottabb hangulatot kelt, például egy koncerten.

madárperspektíva
felső
gépállás
egyenes
gépállás
alsó
gépállás
békaperspektíva
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PI ÉLETE
A Pi élete három részből áll. Az első részben megismerjük Pi gyermekkorát, nevének történetét. Apja állatkertjében találkozik Richard Parkerral, a bengáli tigrissel.
Hangsúlyos Pi különböző vallásokhoz fűződő bensőséges viszonya.
A második részben, miután elsüllyed a hajó, ami a fiút,
családját és állatkertjüket szállítja, csak Pi, egy tigris, egy
hiéna, egy törött lábú zebra és egy orangután éli túl a balesetet. Ezután a hiéna megöli a zebrát és az orangutánt,
végül a tigris végez a hiénával. Így maradnak ketten, Pi
és a tigris, a végtelen óceán közepén és hánykolódnak
227 napig a nyílt vízen. Pi megpróbálja megszelídíteni a
tigrist, próbál életben maradni.
A harmadik rész Pi megmeneküléséről és egy másik
történetről szól, amit két japán biztosítási ügynöknek
mesél el, akiket leginkább a japán teherhajó elsüllyedésének körülményei érdekelnek, és nem hiszik el a „kitalált” mesét a tigrissel. A második történet szerint, miután
elsüllyed a hajó, egyedül Pi, az édesanyja, egy matróz és
egy szakács éli túl a katasztrófát. A kegyetlen szakács
megöli a sérült matrózt, akinek eltört a lába. Ezután Pi
édesanyja összeveszik a szakáccsal és felpofozza azt, mire
a szakács megöli a nőt. Pi Patelt pedig, anyja meggyilkolása miatt, olyannyira elönti a harag, hogy leszúrja a szakácsot. Ebben az értelmezésben tehát, párhuzamot vonva a
két történet között: a zebra a matróz, a hiéna a szakács, az
orangután Pi anyja, és a tigris maga Pi Patel.

Tudod-e?
A Pi élete (eredeti cím:
Life of Pi) kanadai fantasy
kalandregény, amit Yann
Martel jelentetett meg
2001 szeptemberében.
A könyv alapján 2012ben készült el a hasonló
címet viselő film Ang Lee
rendezésében és David
Magee forgatókönyve
alapján, a főszereplőt
pedig Suraj Sharma
alakította. A produkció
nagy sikert aratott,
a 85. Oscar-gálán összesen
11 jelölést szerzett, ebből
összesen 4-et váltott
díjra, köztük a legjobb
rendezőnek járót is.

1. Mit tudunk meg Pi gyermekkoráról?
2. Mi Pi teljes neve? Honnan kapta és mit jelent a neve?
3. Igaz-e az alábbi megállapítás? Válaszodat indokold is!
A Pi élete tanulságos történet arról, hogy akkor tudunk igazán boldogulni az
életben, ha nem felfaljuk egymást, hanem a még oly különböző nézeteink ellenére is együttműködünk, összefogunk.
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4. Az alábbi szereplőtérkép segítségével ismertesd a film történetét!

Santosh
Patel

Richard
Parker

(Pi apja, a
Pondicherry
állatkert
tulajdonosa és
vezetője)

(kifejlett
bengáli
tigris, eredeti
neve Thirsty
’Szomjas’)

emberségre és az
állatok tiszteletére
tanítja

Orange
Juice
(’Narancslé’,
orangután)

a mentőcsónakban
egymásra vannak
utalva

szereti és
megszelídíti

Pi Patel
(a főszereplő, aki
227 napot tölt egy
mentőcsónakban)

elmeséli Pi
történetét, miután
beszélgetett vele

Mr. Adirubasamy
(egy idős férfi, akivel a szerző
találkozik)

azt mondja
neki, hogy
Pi története
hívővé teszi

A szerző
(a regény
elbeszélője)

megöli a
franciát

A francia és a
szakács
(egy
mentőcsónakban
sodródnak a
Csendes-óceánon)

megöli a
szakácsot

a hajótörésről
kérdezik

Tomohiro
Okamoto és
Atsuro Chiba
(a japán
közlekedési
minisztérium
hivatalnokai)

elfogadja
mindkettő
világnézetét

Mr. Kumar és
Mr. Kumar
(két azonos
nevű ember, az
egyik muszlim, a
másik ateista és
biológiatanár)

5. Jellemezd Pit a tanult szempontok alapján! Ki Pi ellenfele? Mi jellemzi őt?
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6. Képolvasás.
Tanulmányozd alaposan az alábbi képeket, és válaszolj a kérdésekre!

a) A perspektívának köszönhetően Pi és Richard Parker egymáshoz nagyon közel
láthatók a képen. Hogyan értelmezhető ez a történet szempontjából? A tenger és
az ég szinte teljesen összemosódik. Mit sugall ez?

Képek forrása: Ang Lee: Pi élete című film

b) P
 i a képen magasabban áll, mint a tigris. Mit jelent ez?
Hogyan értelmezhetjük a tigris szétnyílt állkapcsát?
A csónak színe fehér, belseje narancs színű. Mi ezeknek a színeknek a jelentése?
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SZÍNHÁZI ILLEMTAN
Vegyünk föl alkalmi ruhát! Ezzel megtiszteljük a nekünk
játszó színészeket, és jelezzük, hogy a színházi előadás
napja más, mint otthon tévét nézni.
• Legalább 10-15 perccel az előadás kezdete előtt érkezzünk, így jut elég idő a ruhatárra, a mosdóhasználatra és
arra, hogy kényelmesen elfoglaljuk a helyünket. Fontos
tudni, hogy sok színházba az előadás kezdete után már
nem engedik be a nézőket.
• Minden színháznak van ruhatára, ahová elhelyezheted
a kabátod, táskád, így teljes kényelemben élvezheted az
előadást.
• A nézőtérre ételt és italt nem lehet bevinni, a táplálkozás zaja zavarja az előadást és a körülöttünk ülőket is.
• Ha középre szól a jegyünk, igyekezzünk mielőbb elfoglalni a helyünket! Ha közben már ülő néző előtt kell
elmennünk, azt minden esetben arccal a néző felé fordulva tegyük. Ha előttünk mennek el, segítsük azzal a
bejutni próbálót, hogy mi magunk is felállunk, amíg elhalad előttünk. S természetesen az együttműködést illik
megköszönni.
• A mobiltelefon hangja és fénye is zavarhatja a többieket az előadás élvezetében, ráadásul mi magunk sem tudunk elmélyedni az előadás élvezetében. Kapcsoljuk ki
tehát az előadás végéig a telefonunkat!
• A beteg ember – amellett, hogy megfertőzheti a többieket – köhögéssel, orrfújással zavarja is az előadást.
• Amikor véget ér a darab, a színészek közösen kiállnak és
meghajolnak, ekkor illik tapsolni. Ha az előadás elnyerte a közönség tetszését, ne lepődj meg azon, hogy akár
többször is visszatapsolják a színészeket, mielőtt mindenki felállna és távozna.
Forrás: https://illemtan.hu/szinhazi-etikett/
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MESEJÁTÉK
Olvassátok el a következő oldalon kezdődő mesejáték
első részét! Adjátok ti is elő!
Alakítsatok csoportokat, és beszéljétek meg, hogy kinek
mi lesz a feladata!
Ötletek a megvalósításhoz
– Beszéljétek meg, hogy kinek lenne kedve szerepelni, és
osszátok ki a szerepeket!
– Minden szereplő gondolja át, hogy a szerepe mellett
olvasható szerzői utasítások alapján milyennek képzeli a
szerepét.
– Jelöljetek ki egy „rendezőt”, aki segít a színészeknek,
hogy mit hogyan tegyenek a színpadon!
– Beszéljétek meg, hogy kik lesznek a díszlet és jelmezkészítők! Egyszerűen létrehozható jelmezekben és díszletekben gondolkodjatok, pl. papírból kivágott korona stb.
– Készítsétek el a színpad alaprajzát, rajzoljátok be, hogy
melyik díszlet hol lesz, így könnyebben tudnak a szereplők is tájékozódni a színpadon.
– Fontos, hogy a szereplők fejből tanulják meg a szerepük szövegét.
– Válasszatok egy súgót is, aki segít a szereplőknek, ha
elakadnának a szövegben!
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AZ EGÉR FARKINCÁJA
Szereplők

KIRÁLY
öregecske, bölcs hangú, vidám kedélyű

KIRÁLYLÁNY
talpraesett, jól felvágták a nyelvét

CSUTORÁS PÉTER
elmés ezermester

BENDŐCZI
herceg, mintha fazékból jönne a hangja: imádja a hasát

TŐTÖTTGÉGE
herceg, hordóhangú: a torkát szereti

CSONTI-RONTÓ
herceg, recsegve szól: ő meg kedveli a botrányt
Udvarmester, fogadósok, pandúr, hangok
Történik: mesei időben
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Szín: trónterem. Cikornyás trombitaszó hallatszik.
UDVARMESTER
Felséges királyom, az udvarmester
			
jelenti, minden kérő megérkezett! 		
			Kezdhetjük a versengést! (Zsibongás.)
KIRÁLY 		
Hű, mennyien vannak! Úgy látszik,
			
nagyon kapós a lányom keze meg a
			fele királyságom.
			(Immár szónokló hangon.)
			
Hát, úrfiak, azért gyűltünk egybe,
			nehogy szanaszét maradjunk.
			(Nevetések.)
EGY HANG		
			
			

(Suttogva.) Jópofáskodik a király, ez
nem a legjobb jel. Valami olyan
feladatot talál ki, hogy belegebedünk!

MÁSIK HANG 		
Bizony rossz jel. Vigasztal, hogy el
			ne keseredjünk…
KIRÁLY 		
Halljam hát, mit ígérnek kendtek!
			
Ki-ki álljon elő a tudományával!
			
Kezdjük talán a legelső legénynél…
			Tessék!
BENDŐCZI 		
Bendőczi királyfi a nevem: ha jól
			
tartanak, a legvadabb lovat is
			megülöm.
KIRÁLY 		
Nem a lovak országának a királya
			
vagyok én, te! Kevés ez nékünk!
			Halljunk téged!
TŐTÖTTGÉGE
Tőtöttgége hercegfi volnék: elgurítok
			száz hordót is!
KIRÁLY 		
			
			

Nem kocsmaország az én országom,
te legény! Kevés ennyi az
üdvösséghez! Hát te mit vállalsz?

CSONTI-RONTÓ
			
			

Csonti-Rontó királyfi vagyok.
Verekszem, ha kell, három nap és
három éjjel. Csont nem marad épen.
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KIRÁLY 		
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
KIRÁLYLÁNY 		

Elég! Elég! Hát mi vagyok én?
Utcai kötekedő, verekedő? Nem
vagyok én hadikirály, háborúzni
nincs okom. Takarékos király vagyok.
Annak adom a lányom kezét,
ki három álló hétig a legkevesebből
meg tud élni a maga lábán.
De mindegyikőtök nyomában 		
láthatatlanul ott lesz egy emberem,
aki ügyel, nehogy szüleitektől pénzt
kuncsorogjatok vagy kölcsönkérjetek.
Aki legjobban tud a kis pénzével
takarékoskodni, azé lesz a lányom 		
keze meg a fele királyságom.
Igaz-e, lányom?
(Szórakozottan.) Igen, apám.

KIRÁLY 		
Hol jár az eszed? Csak tán nem
			
szemelted máris ki valamelyiket?
			
És miért van fátyol az arcodon?
			(Halkan beszélnek.)
KIRÁLYLÁNY

Nem mondhatom meg.

KIRÁLY 		
Buta leány, hisz a javadat akarom.
			
Tisztességes, derék embert szeretnék
			oldaladon látni. (Hangosan.)
			
Na, hadd hallom, ki mennyiből tud 		
			
megélni három álló hétig! (Csend.)
			
Most ugye nem tülekedtek! Bezzeg,
			
amikor hetvenkedni kellett, mindenki
			
az ujját nyújtotta, most meg
			
hallgattok, mint a csuka!
			
Na, Bendőczi fiam, beszélj!
BENDŐCZI 		
Hát… az igazat megvallva… mondjuk
			
nagyon szerényen meg tudnék élni –
			
hát úgy tíz aranyból!
Hahaha! Ennyiből még én is meg
KIRÁLY 		
			
tudnék élni! Srófold lejjebb,
			hogy versenyben maradhass!
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BENDŐCZI 		

Nem bánom, legyen kilenc!

KIRÁLY 		

No, te már félre is állhatsz, nem kellesz!

BENDŐCZI 		
(Mind nagyobb pánikban.) Nyolc!
			(Kis szünet.) Hét! (Kis szünet.) Hat!
KIRÁLY 		

Lejjebb, lejjebb!

BENDŐCZI

Legyen öt! De ez az utolsó szavam!

KIRÁLY 		

Még első szónak is sok!

BENDŐCZI 		

Négy, de egy fityinggel se kevesebb!

KIRÁLY 		
			

Mondjuk: három.
Bár még ez is pazarlás! Rendben van?

BENDŐCZI 		
(Szontyolin.) Hát legyen.
			(Halkan.) Majdcsak valamit kitalálok.
KIRÁLY 		
Na, te mennyiből tudsz megélni,
			Tőtöttgége fiam?!
TŐTÖTTGÉGE
Én? Én nem is tudom… (Halkan.)
			
Ha ő hármat mondott, nekem
			
még kevesebbet kell mondanom…
			(Hangosan.) Két aranyból!
KIRÁLY 		

Majd meglátjuk! Hát te?

CSONTI-RONTÓ
Én-e? Megélek én biz egy aranyból is!
			(Halkan.) Majd valakitől csak elszedem
			a pénztárcáját.
KIRÁLY 		

S ti, többiek? Megijedtetek?

EGY HANG 		

Nem illik rangunkhoz a szegénység.

MÁSIK HANG 		
Nemességünkhöz nem méltó
			a gyaloglás.
HARMADIK HANG

Takarékoskodjék, akinek kedve van!
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			(Hajlongva távoznak.)
KIRÁLY 		
Menjetek csak, dőzsölőkre nincs
			szükségem, se telhetetlenekre!
KIRÁLYLÁNY 		
Apám, nem ment el mindenki, ott van
			
az a legény, akinek olyan kis 		
			helyre bajusza van…
			(Halkan mondja.)
KIRÁLY 		

Nofene! Ki vagy, te legény?

CSUTORÁS 		
Csutorás Péter a becsületes nevem.
			
Barkács vagyok, afféle ezermester. 		
			
Csak azért merészkedtem ide,
			
mert úgy hallottam, hogy nem
			
a vagyon, nem is a rang számít most,
			hanem a tudomány.
KIRÁLY 		
			

Hát igen, de azért akinek vagyona van,
tudománya is van hozzá.

CSUTORÁS 		
			
			
			
			

Láttam én már olyan gazdagot,
akinek annyi jószága volt,
hogy nem is tudott addig számolni.
A szegény meg mindig tud addig
számolni, amennyi jószága van.

KIRÁLY 		
			

Hát ebben van valami. Na, halljam,
te mennyiből tudsz megélni!

KIRÁLYLÁNY 		
(Halkan.) Csak ne mondana se sokat,
			se keveset.
KIRÁLY 		

Mit motyogsz?

KIRÁLYLÁNY 		

Semmi, semmi…

KIRÁLY 		
No halljam, te Csutorás Péter! (Apró
			gúny.) Tán egy rézgarasból is megélsz?
CSUTORÁS 		

Kevesebből, felséges király.

KIRÁLY 		

Netán egy fabatkából?
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SZÍNHÁZ

CSUTORÁS 			
Még kevesebből, felséges király.
				Ha megkapnám egy egér
				farkincáját, elélnék én abból
				három álló hétig is.
KIRÁLYLÁNY 			
(Ijedten, halkan.) Jó ég!
				Ez egérrel él! (Eloson.)
KIRÁLY 			
Csak tán nem te vagy a
				Csizmás Kandúr személyesen?
				(Az ellenfelek nagyot nevetnek.)
CSUTORÁS 			
				
				
				

Az én dolgom, felséges király.
Csak arra kérném, hogy ne
legyen túl kicsi az a farkinca,
mert ugyebár az is kopik.

KIRÁLY 			 (Nevet.) Megkapod országom
				legeslegkövérebb egerének
				legesleghosszabb farkincáját!
				Ezt megígérhetem! Igaz,
				
leányom? Hova tűnt ez a lány?
				
És mi ez a cédula? (Olvassa.)
				„Édesapám, három hétig ne
				keressetek. Akkor majd
				jelentkezem. Szerető leányod.”
				
Ejnye, ebadta leánya, már 		
				megint miben sántikál?!
			
(Hangosan.)
				
No, legények, vándorbotot a
				kézbe, és induljatok! De
				vigyázzatok, mert embereim
				titokban ügyelik minden
				
lépéseteket, s jaj annak, ki 		
				turpissággal akarja
				megszerezni a lányom kezét!
				Be kell tartani
				a versenyszabályokat!
				(Trombitahang szól. Függöny.)
									
						 Páskándi Géza
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