
Tanuló neve: Dátum: 

 

Szeptember 25. 

 

Feriék, a bátyámék kirándulni voltak Vácrátóton, és hoztak haza állatokat és 

növényeket, mert a Feri meg a Novák biológiai szakkörbe jár. A Novák növényeket 

gyűjtött, Feri meg békákat. Van a szakkörnek egy nagy, üres terráriuma, azért gyűjtött a 

Feri békákat, hogy legyen benne valami, ami mozog. Szeretett volna gyíkot hozni, meg 

szalamandrát is, de azt nem talált. 

Egy jó zsákban hozta haza a békákat, az is a szakköré, és hozott egy csomó falevelet, 

azt beleszórta a fürdőkádba, azután kiengedte a békákat, hogy éjszakára szabadok 

legyenek. Nagyon örültünk Picurkával, mert nem lehetett fürdenünk. A békáknak is 

örültünk, hozott a Feri egy mohazöldet, kacskaringós, fehér mintával, egy feketét, aminek 

a hasa fehér, két csíkoslábú kecskebékát és két vörös hasú unkát. Kellett volna egy 

különleges, zsemleszínű békának is lennie, de azt nem találtuk. Biztosan kimászott a 

zsákból mielőtt még bekötötte. 

 

Ha Feri ideadta volna a golyóstollát, akkor most mindenféle színes békákat 

rajzolhatnék. De olyan irigy az a Feri, hogy borzasztó! Azt sem akarta engedni, hogy 

figyeljem az unkákat, mikor kezdik felfújni magukat. A Lehocki Jancsi mondta nekem, 

hogy mikor ő nyaralni volt, látott unkákat, és azok felfújták magukat kétszer akkorára, 

mint amekkorák, és elkezdtek vartyogni. Vagy unkogni? Mindegy. 



 

1. Ki írja ezt a naplót? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Jancsi. 

B: Novák. 

C: Picurka. 

D: Nem tudjuk meg. 

 

2. Hol volt Feri kirándulni? 

________________________________________________________________________ 

 

3. Milyen békát NEM hozott Feri? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: fehér mintásat 

B: mohazöldet 

C: vörös hasút 

D: zsemleszínűt 

 

4. Miért gyűjtött Feri békákat? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Azért, hogy legyen mit a kádba tenni. 

B: Azért, hogy legyen állat az iskolai terráriumban. 

C: Azért, mert nagy zsák volt nála. 

D: Azért, mert nem volt otthon egy állata sem. 

 

5. Miért örültek annyira Picurkáék, hogy Feri a kádba tette a sok békát? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Mert így nem kellett fürdeniük. 

B: Mert szeretik a színes leveleket. 

C: Mert végre nem rájuk volt mérges a mama. 

D: Nekik is volt végre háziállatuk. 

 

6. Miben különbözik Feri és az eset elbeszélőjének golyóstolla? 

________________________________________________________________________ 



 

 

7. Íme egy részlet két olyan diák beszélgetéséből, akik olvasták ezt a 

naplórészletet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. beszélő      2. beszélő 

 

Írj ki olyan példákat a szövegből, amelyekkel ezek a beszélgetők 

bizonyíthatják a véleményüket! 

1. beszélő: ...................................................................................................................  

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

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

 

2. beszélő: ...................................................................................................................  

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

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

 

Szerintem Feri nagyon 

undok volt. 

Hogy mondhatsz 

ilyet? Szerintem 

Feri nagyon is 

rendes. 


