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Szamárfül – Porold le Fekete István Lutra című könyvét! 

Az állatok csodálatos lények, szerintem mindenki szereti őket, legyenek kicsik vagy nagyok, 

szépek vagy csúnyák, egyszerűen nem lehet nem imádni őket. Van, aki az állatkertben, van, aki 

pedig a könyvek hasábjain ismerkedik velük. Így aztán szeretném bemutatni nektek az én 

legújabb kedvencemet: Lutrát. 

Mielőtt megismerkednénk Lutrával, poroljuk le egy kicsit a könyvespolcot. 

Egészen addig, amíg meg nem leljük Fekete István Lutra című könyvét. 

Hiszen Lutra a nagy író gyermeke, egészen pontosan egy vidra. Ez a hatalmas 

vidrahím a folyó partján él, a vén nyárfa gyökerei alatt vert otthont magának. 

S hogy miért pont ott? Hát, mert itt mindent megtalál, amire szüksége van. 

Táplálékát a folyó biztosítja, szálláshelye atombiztos, s hát, más veszedelem 

szóba sem jöhet, hiszen ösztönei és érzékei kifinomultan reagálnak mindenféle támadásra. 

Egyszóval egy vakmerő és bátor ragadozóval van dolgunk. Persze, Lutra nem az egyetlen 

szereplője az író fantasztikus regényének. Egyszer csak megjelenik a színen Karak, a róka is, aki 

egy csodaszép rókalány szerelmét tudhatja magáénak. Íny és Karak családot alapít, hét kölykük 

születik, akiket a tél folyamán együtt nevelnek fel. Néha még Lutra is részt vesz a család 

életében. Ezek a boldog idők azonban hamar véget érnek, amikor megjelenik az ember a színen...  



 

1. Miért Fekete István Lutra című könyvét ajánlja a szerző?  

_______________________________________________________________________  

 

2. Milyen állatot említ még a szöveg Lutrán kívül? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: Hód 

B: Vidra 

C: Róka 

D: Nyest 

 

3. Mit eszik Lutra? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Halat. 

B: Baromfit. 

C: Egeret. 

D: Nyulat.  

 

4. Mely tulajdonság NEM jellemző Lutrára? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Bátor. 

B: Szeleburdi. 

C: Remek vadász. 

D: Hűséges barát. 

 

5. Milyen veszély fenyegeti a regényben Lutrát? 

_______________________________________________________________________  

 



 

6. Fejezd be a következő mondatot:  

Lutra és Karak barátok, mert… 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

7. Mit jelent az, hogy Lutra a nagy író gyermeke?  

_______________________________________________________________________  

 

8. Miért ezt a címet kapta az olvasmány? „Porold le Fekete István Lutra c. 

könyvét!” Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Azért, mert a szerző azt szeretné, hogy rendet tartsunk a könyvespolcon. 

B: Azért, mert a szerzőnek nem tetszik, hogy a Lutra c. könyv összepiszkolódott. 

C: Azért, mert a szerző úgy gondolja, hogy olvasás előtt le kell tisztítani a könyvet. 

D: Azért, mert a szerző azt szeretné, hogy előkeressük és elolvassuk ezt a regényt.  

 

9. Igaz vagy hamis? Aláhúzással jelöld a véleményedet! 

A szerző saját olvasmányélményét meséli el.   IGAZ/HAMIS 

A szerző személyesen is ismeri Lutrát.     IGAZ/HAMIS 

A szerző részletesen leírja, hogy miről szól a regény.  IGAZ/HAMIS 

A cikkből nem derül ki, mi történik Lutrával.   IGAZ/HAMIS 

A szerző csak nemrégen kedvelte meg ezt a regényt.  IGAZ/HAMIS 

 

 


