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VÉGE A NYÁRNAK ÉS ÚJRA A CSAPATBAN

1. a)  Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő 
szóláshoz!

  Kösd össze a szólásokat Bálint gondolataival!

1. Mindennel elégedetlen, semmi se jó neki.

2. Rendkívül bosszant, elönt a méreg.

3. Amit nem tudunk megváltoztatni, abba bele kell tö-
rődni.

4. Valamit nem tud megérteni.

5. Nem változott semmi.

□ Minden maradt a régiben. 

„Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell, 
kezdődjön el a negyedik osztály!” 

□ Megesz a fene! 

„És tessék! Már megint itt állunk 
az iskola udvarán!”

□  Bolondság attól félned,
mit el nem kerülhetsz. 

„A lányok semmit se változtak.”
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□ Nem fér a fejébe.

„Persze az jó, hogy egyre többen járnak 
alattunk, de még messze van, 
mire mi leszünk a nagy fi úk.”

□ Ha leül, az a baj, ha feláll, az a baj.

„Vajon min lehet nevetni 
az év leggyászosabb napján?!”

 b)  Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő 
szóláshoz!

       Kösd össze a szólásokat Kata mondataival!

1. Haragszik valamiért.

2. Nagyon sajnál valakit.

3. Nem szép tulajdonság a túlzott kíváncsiság.

4. Nagyravágyó, elbizakodott.

5. Más bajának örül.

□ Fáj a szíve valakiért.

„Megyek is, nehogy valamiről lemaradjak!”

□ Aki kíváncsi, hamar megöregszik.

„Szegény Panni! Begipszelt karral 
ül mellettem.”
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□ Legszebb öröm a káröröm.

„De azért örömmel látom, hogy a 
kisasszony hiába süttette magát Füreden,
mert agyoncsipkedték a szúnyogok.”

□ Nyomja a begyét valami.

„…híres színésznő leszek!”

□ Nagy fára akar hágni.
„Most is úgy néz ide, mintha én   
uszítottam volna rá a vérszívókat!”
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2. a) Írd le az eseményeket múlt időben!

Ma van az évnyitó. 

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

Az iskola udvarán gyülekezünk. 

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

Akadnak nekünk is vidám perceink az évnyitón.

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

Peti strandlabdával a hóna alatt érkezik.

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

 Ő is elcsöndesedik, mert az igazgató néni a mikro-
fonhoz lép. 

 ...........................................................................................................................................
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b) Írd le az eseményeket múlt időben!

A fi úk savanyú képpel állnak az udvaron. 

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

Zsófi  arcán piros pöttyök virítanak.

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

Panni begipszelt karral ül mellettem. 

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

Lilla ebben a pillanatban érkezik.  

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

Lilla komoly beszélgetésbe kezd Zsuzsival. 

 ...........................................................................................................................................
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3. a) Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő kötőszóval!

amikor ○ de ○ ahol ○ mert ○ mintha ○ ezért

 Bálint az iskolaudvaron áll, ............................... újra találko-
zik osztálytársaival.

 Bálint kedvetlen, ............................... nem volt ideje eleget ját-
szani a nyáron.

 Keveset focizott, ............................... nem kopott le a stopli a 
cipőjéről.

 Amikor eltették a pecabotját, úgy érezte, ............................... 
egy temetésen volna.

 Bosszankodik a lányokon, ............................... elneveti magát, 
............................... Zsolt tréfálkozik.
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b)

de ○ ezért ○ hogy ○ mintha ○ ahol ○ amikor

 Kata jól érezte magát a nyáron, ............................... várta már 
az iskolát.

A cseresznyefán ült, ............................... nagy döntést hozott.

Lovastáborban is volt, ............................... megtanult ügetni.

 Lilla nem változott semmit, ............................... most is elké-
sett az évnyitóról.

 Zsófi  úgy néz Katára, ............................... ő tehetne arról, 
...............................összecsipkedték a szúnyogok.
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4. Egészítsd ki a képeslapok szövegét!

Szia Öcsi!

Megérkeztünk a táborba. Az első éjszaka hajnalig beszélget-
tünk Lillával. Másnap, amikor a strandra mentünk, olyan 

álmos voltam, hogy rögtön ______________________

________________________________________

_________________________________________

Amikor felébredtem, már késő volt, rendesen leégett a há-
tam. Te vigyázz jobban magadra!

Zsófi 

Szia Dávid!

Képzeld, mi történt velünk! Apu kollégája vitorlázni hívott 
a Balatonra.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

Már mindenki felvette a mentőmellényt, de szerencsére a vi-
har lecsendesült. Fázva, csurom vizesen értünk a kikötőbe.

Peti
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Szia Zsolt!

Te éjszakáztál már erdőben? Mert én igen! A vándortá-
borban eltévedtünk, és kénytelenek voltunk az erdőben fel-
verni a sátrat. A sok furcsa nesz és bagolyhuhogás között 
nem volt könnyű elaludni. De az igazi meglepetés más-
nap reggel ért! Amikor kikászálódtunk a sátorból, láttuk 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

Bálint



12

Szia Nagyi!

Végre, itt vagyunk Párizsban! Az első 
utunk természetesen a Mona Lisához 
vezetett. Tudod, milyen régóta szeret-
ném látni. De aztán jött a meglepetés! 
A múzeumban a kép előtt hatalmas 
tömeg ácsorgott, sehogy se tudtam 
közelebb férkőzni hozzá. Én meg még 
azt hittem, hogy magányosan nézeget-
hetem a világ leghíresebb festményét! 
Szerencsére támadt egy jó ötletem. 

_________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

                                    Anna
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Szia Anyu!

Szombaton Otti nénivel a Veszprémi 
Állatkertben voltuk. Otti néni új szal-
makalapot vásárolt, azt viselte nagy büszkén. Még virágok 
is voltak rajta. Szerintem elég viccesen nézett ki, de Otti 
néninek mindig furcsa ízlése volt. Amikor a zsiráfokhoz ér-

tünk, ____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

A kalap menthetetlen volt. De sebaj, legalább van egy jó 
ötletem, mit vegyünk Otti néni szülinapjára!

Kata



14

5. Keresd meg azokat a mondatokat, amiket felesle-
gesnek érzel az elmesélt történet szempontjából. 
Ezeket tedd zárójelbe! (Csak mondatokat tehetsz 
zárójelbe!)

SZELLEMKASTÉLY

Életemben először mehettem táborba. Sajnos sokat 
esett az eső. Az egyik nap ebédre túrógombóc volt. 
Amikor már harmadik napja esett, a fi úk elhatároz-
ták, hogy szellemkastélyt építenek a faházukban. Én 
voltam az első, akin kipróbálták. A tábor mellett volt 
egy sportpálya. A szobában majdnem teljesen sötét 
volt, az ablakokat kartonpapírokkal letakarták. Ná-
lunk is sok kartonpapír van a padláson. Először egy 
ágyra ültettek, ami hirtelen megmozdult. Biztos az 
ágynemű között rejtőzött valaki. Amikor pedig elin-
dultam, a szőnyeg imbolygott a lábam alatt, mert ron-
gyokat tömködtek alá.  Aznap a sárgacsíkos blúz volt 
rajtam. Volt egy hatalmas szekrény, abba kellett be-
ülni. A szekrényajtót rám zárták, aztán dörömböltek, 
és félelmetes hangokat adtak ki. Aztán hirtelen csend 
lett. Kinéztem, de a szoba üres volt. Már indultam ki-
felé, amikor fehér lepedős kísértetek támadtak rám 
nagy kiabálással. A végén tényleg jól rám ijesztettek! 
Este a tábortűznél elveszítettem a hajpántomat, de 
aztán szerencsére megtaláltam.
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6. Keresd meg azokat a részeket, amik nem egyeznek 
azzal, amit korábban olvastál a szövegben! Ezeket 
húzd alá! (Nem kell az egész mondatot, csak az oda 
nem illő szavakat!)

VÍZITÚRA

Augusztus elején kétnapos vízitúrán voltunk. Egész 
idő alatt borult volt az ég. A negyedik napon már min-
den porcikánk sajgott. Kemény túra volt. A folyón 
felfelé eveztünk az áramlással szemben. Ráadásul le-
égett a hátam. Még jó, hogy csak fi úk jelentkeztek, a 
lányok biztosan nehezebben viselték volna a fárasztó 
gyaloglást. Kikötöttünk, felvertük a sátrakat. Este a 
fáradtságtól gyorsan elaludtam. Amikor reggel kinyi-
tottam az ablakot, a lányok már készítették a reggelit. 
A tó vize nyugodt volt. Miután összepakoltunk, in-
dultam a csónakhoz. Egyszer csak a hátam mögött 
felcsendült a „Boldog szülinapot”! Jó fejek, nem felej-
tették el, hogy július 12-én van a névnapom!
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7. Másold le úgy a szöveget, hogy a „sok” szó helyett 
más kifejezéseket használsz!

SOK-SOKK

Sok izgalmas dolog történt velem az edzőtáborban. 
Szerencsére sok barátot is szereztem, így nem unat-
koztam sokat. Délelőtt is, délután is volt edzés. A fel-
ülések és fekvőtámaszok mellett nem sok időnk volt 
a pihenésre.

8. Másold le úgy a szöveget, hogy a „jó” szó helyett 
más kifejezéseket használsz!

JÓ, JÓ, DE MOST MÁR ELÉG!  

Képzeld, voltunk a Vidámparkban! Nagyon jó volt! 
Az elvarázsolt kastélyhoz jó hosszú sor állt, de mi vé-
gigálltuk. Nem bántuk meg! Nagyon jó volt látni ma-
gunkat a görbe tükörben. Apu a céllövöldében olyan 
jól célzott, hogy megnyertük az óriás plüssmacit. De 
a legjobb mégiscsak a dodzsemezés volt. Az öcsém 
olyan jól vezetett, hogy minden ütközést elkerültünk. 
A végén még vattacukrot is kaptunk. Hát az olyan jó 
volt, még most is a számban érzem az ízét!
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9. Tagold mondatokra a szöveget!

SE VÉGE, SE HOSSZA

Életemben először ültem repülőn és nagyon izgul-
tam amikor a kifutópályán gyorsítani kezdett a gép 
és éreztem ahogyan lassan felemelkedünk a földről 
és láttam hogy egyre kisebbek lesznek odalent a há-
zak és amikor elértük az utazási magasságot már tel-
jesen megnyugodtam és alig vártam hogy hozzák az 
ebédet mert a nagy izgalomban farkaséhes lettem.
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A KÜLFÖLDI FIÚ

1. Írd le az eseményeket múlt időben!

 A szüneti zsibongásban csak ül a padjában, nem szól 
és nem szólnak hozzá.

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

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

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

Ő rajzol, én odaírom a szót.

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

Szavalhatja a Talpra magyart, elolvashatja a Micimackót.

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

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

Összegyűjtöm a szavakat.

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

Egy szót megtanul, máris kettőt tud!

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

 ............................................................................................
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2. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő kötőszóval!

mert ○ hogy ○ és ○ milyen ○ ezért ○ ha ○ de ○ amíg

 Tom azért érkezett az osztályba, ............................... édesapja 
itt talált munkát.

 Olivér nem találta a szüleit a pályaudvaron, .............................. 
kétségbeesett.

 Olivér segít Tomnak, ............................... látta, ............................... 
egyedül van.

 Gyorsan haladnak a tanulásban, ... még sokáig fog 

tartani, ............................... Tom megtanul magyarul.

 Olivér szeretné, ............................... Tom megtanulná a Talpra 

magyart ............................... elolvasná a Micimackót.
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3. a) Keresd meg, melyik szóra illik a meghatározás!

aha ○ anya ○ apa ○ bab ○ báb ○ búb ○ csúcs ○ eke ○ isi ○ 

juj ○ kék ○ lel ○ lehel ○ pap ○ púp ○ sas ○ sós ○ szósz ○ 

szösz ○ tét ○ uhu ○ vív ○ zúz ○ dagad ○ görög ○ kajak ○ 

kerek ○ konok ○ könyök ○ körök ○ lehel ○ locsol ○ lohol ○

sebes ○ temet ○ tett ○ tettet ○ icipici ○ mozizom ○ találat

karod része:  .....................................................................

föld alá tesz:  .....................................................................

nem szögletes:  .................................................................

innen már lefelé vezet az út:  ........................................

ha értem, ezt mondom:  .................................................

nem kívánt dudor:  .........................................................

színlel:  ..............................................................................

makacs:  ............................................................................  
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b) Most rajtad a sor! Írj meghatározásokat a szavakhoz! 
(Lehetnek tréfásak is!) Az üresen hagyott helyekre 
te választhatsz szavakat! 

sas   .................................................................................

kék   ................................................................................

sebes   .............................................................................

vív   .................................................................................

icipici   ............................................................................

apa   ................................................................................

locsol   ............................................................................

báb   ................................................................................

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

...............   .........................................................................
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4. a) Írd a meghatározások alá a mondatokat!

Indul a görög aludni. ○ Komor romok. ○ Néma mén. ○

Csak a mama makacs. ○ Keresik a tavat a kis erek. ○

Erős a sas őre. 

Hallgatag állat:

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

Morcos vármaradványok:

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

A családban mindenki engedékeny, kivéve egyvalakit:

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

Pici vízfolyások állóvizet kutatnak:

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

Athéni férfi  szundítani megy:

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

A madárnak izmos az őrző-védője: 

 ............................................................................................
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b) Most rajtad a sor! Írj meghatározásokat a monda-
tokhoz! (Lehetnek tréfásak is!)

Rút, dagadt úr.   ............................................................

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

Szárad a darázs.   .........................................................

 ............................................................................................
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BIO

Jelöld meg a felsorolt élelmiszereket aszerint, hogy:

  Nem szeretem, bár tudom, hogy egészséges. 

  Nem szeretem és nem is egészséges. 

♥   Szeretem, de tudom, hogy csak keveset szabad 
enni belőle.

☺ Szeretem és egészséges! 

krumpli pogácsa csirkehús

saláta kefi r körte

ásványvíz nyalóka tojás

rizs kifl i alma

sajt sós dió

málnaszörp hal banán

tészta müzliszelet mogyoró

tej kakaós csiga paradicsom

csokipuding szardínia ketchup

rozskenyér müzli paprika

gyümölcs-
joghurt

párizsi kóla

rágógumi chips
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NAGYON FURA

1. Fejezd be a mondatokat!

Ha mindenki megfeledkezne a születésnapomról,

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

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

 Ha a barátom elmondaná másoknak a legnagyobb 

titkomat,  ...........................................................................

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

 Ha a szüleim azt mondanák, hogy nem találkozha-
tok többé a barátommal, mert nincs jó hatással rám,  

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

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

 Ha az osztálytársam, akit a legkevésbé kedvelek, 

meghívna a születésnapi bulijára,  ...............................

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

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

Ha tanár lennék,  .............................................................

 ............................................................................................
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Ha egy valamit megváltoztathatnék magamon, 

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

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

Ha egy rossz tulajdonságomtól megszabadulhatnék, 

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

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

Ha nagyon sok pénzt nyernék, az volna az első dol-

gom,  ..................................................................................

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

 Ha lenne egy masinám, amivel az időben tudnék 

utazni,  ...............................................................................

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

 Ha egy lakatlan szigetre kerülnék, az volna az első 

dolgom,  ...........................................................................

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

Ha egy UFO leszállna az iskola udvarára,  ................

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

 ............................................................................................
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 Ha a hétből két nap lenne az iskola és öt nap a hétvége,  

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

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

Ha láthatatlanná tudnék válni,  ...................................

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

 ............................................................................................
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2. Töltsd ki a táblázatot!

A FIÚK MONDJÁK A LÁNYOKRÓL Igaz Hamis

Könnyen sírva fakadnak.

A szünetekben nem szeretnek mozogni.

Nem szeretik a focit és a Forma 1-et.

A legapróbb változást is észreveszik egymá-
son: új fülbevaló, hajgumi stb.

Élvezik, ha kibeszélhetnek másokat.

Szeretnek táncolni.

Az ebédlőben csak piszmognak az étellel.

Fontos nekik, hogy csinosabbak legyenek a 
többi lánynál.

A legegyszerűbb dologról is sugdolóznak, 
mintha nagy titokról lenne szó.

Ha látnak egy „Csak lányoknak” feliratú 
könyvet, biztos, hogy elolvassák.

Még tízévesen is mütyüröket és plüss állato-
kat gyűjtenek.

Imádják a szappanoperákat.

Szeretik a boszorkányos könyveket. 

Egy kiscica teljesen el tudja varázsolni őket.

Igyekeznek a tanító kedvében járni.

Figyelnek az órán, vagy legalábbis úgy tesznek.

Szerintük minden fi ú hülye.
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A LÁNYOK MONDJÁK A FIÚKRÓL Igaz Hamis

A szünetben nem bírnak halkan beszélni.

Nagy rendetlenség van a tolltartójukban.

Szeretik a kemény rockzenét. 

Állandóan rohangálnak.

Kívülről fújják az összes autómárkát.

Azt mondják az osztálykiránduláson, hogy este 
nagy buli lesz, aztán nem csinálnak semmit.

Azt mondják, idétlenek a szappanoperák, de 
titokban nézik.

A legnagyobb hidegben is képesek egy póló-
ban lemenni az udvarra.

A leckéket sokszor óra előtt írják meg.

Szeretik elmesélni az akciófi lmeket, amit 
nem is láttak, csak másoktól hallottak.

Az ebédlőben galacsint gyúrnak a kenyérbélből.

Ha egy kicsit kisebb szeletet kapnak a szüli-
napi tortából, már reklamálnak.

Imádják a lányokat pókokkal, csúszómá-
szókkal megijeszteni.

Titokban arról álmodoznak, hogy ők a vezé-
rek az osztályban.

Szeretik a láncokat, bicskákat.

A fi lmekben imádják a véres jeleneteket.

Szerintük minden lány hülye.
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KINCSVADÁSZOK

1. Készíts vázlatot a mellékletben található mondatok 
és vázlatpontok sorba rendezésével!

2. Írj címszavakat a vázlatpontokhoz!

1.  Bálint és Dávid kirándulni in-
dulnak.

2.  Az erdőben gyanús nyomokra 
lesznek fi gyelmesek.

3.  Egy üres páncélszekrényt talál-
nak egy bokor tövében.

 

4.  A rendőrség megérkezik a hely-
színre, a két fi út kikérdezik.

5.  A fi úk másnap az újságból meg-
tudják, hogy elkapták a tolvajo-
kat. Nagyon büszkék magukra.

6.  A műgyűjtő, akitől ellopták a 
páncélszekrényt, érmegyűjte-
ményt ajándékoz nekik.
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3. Fogalmazz meg egy-egy mondatot a címszavakhoz!

1. Indulás!

2. Gyanús 
nyomok

3. A páncél-
szekrény 

4. A rendőrség 
megérkezik

5. Az újsághír

6. 
Az új hobbi
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4. Írd be a hiányzó mondatokat és címszavakat!

1. Indulás!

2.  Az erdőben gyanús nyomokra 
lesznek fi gyelmesek.

3. A páncél-
szekrény 

4.  A rendőrség megérkezik a hely-
színre, a két fi út kikérdezik.

5. Az újsághír

6.  A fi úk az újságból megtudják, 
hogy elkapták a tolvajokat. Na-
gyon büszkék magukra.
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5. Az eset után nem sokkal egy újságíró beszélgetett 
Bálinttal és Dáviddal. Elromlott a magnója, ezért fej-
ből írta le, mit mesélt a két fi ú. Sajnos sok pontatlan-
ság van a cikkben. Nemsokára itt a lapzárta. Húzd át, 
amire rosszul emlékszik, írd fölé a helyes megoldást!

A NAP HŐSEI

Vasárnap Bálint és Dávid kirándulni indultak az 
erdőbe. A vadászles volt a céljuk. Körülbelül ötszáz 
métert tettek meg, amikor Bálint egy régi ezüstpénzt 
talált. Leereszkedtek a domboldalon. Egy patak part-
ján megtalálták a páncélszekrényt, az ajtaja zárva. 
Amikor a rendőrség megérkezett, egy detektívnek 
elmesélték, hogyan találtak rá. Az esti híradóból 
megtudták, hogy a Fekete Kéz nevű rablóbanda tag-
jai voltak a tettesek, akik még menekülőben voltak. 
A páncélszekrényt Rezeda Kázmér, a híres színmű-
vész lakásából rabolták el.  Később Rezeda Kázmér 
meghívta őket a Vidámparkba, s kaptak tőle egy kis 
éremgyűjteményt is. Hát így történt!

A két fi ú ezúton kér segítséget az itt látható két ausztriai 
pénzérme megszerzéséhez:
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6. Rezeda Kázmér, amikor észrevette, hogy betörtek 
hozzá, azonnal hívta a rendőrséget. A felesége ott állt 
mellette, de csak a férje válaszait hallotta. Mit kérdez-
hetett, mit mondhatott a rendőr a vonal túlsó végén? 

R: rendőr

RK: Rezeda Kázmér

R:  .......................................................................................

RK: Segítsenek, kérem, betörtek hozzám!

R:  .......................................................................................

RK: Rezeda Kázmér

R:  .......................................................................................

RK: Hársfa utca 12.

R:  .......................................................................................

RK: Műgyűjtő vagyok.

R:  .......................................................................................

RK: A páncélszekrényemet.

R:  .......................................................................................

RK: A világhírű érmegyűjteményem.

R:  .......................................................................................
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RK: Felbecsülhetetlen az értéke.

R:  .......................................................................................

RK: Siessenek, kérem, várom magukat!
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7. Az erdőben a nyomozó kikérdezte Bálintot. A szél 
zúgása miatt csak a nyomozó kérdéseit hallottuk. 
Fogalmazd meg Bálint válaszait!

Ny: nyomozó

B: Bálint

Ny: Miért indultatok el az erdőbe?

B:  .......................................................................................

Ny: Mi volt az első gyanús nyom?

B:  .......................................................................................

Ny:  Honnan tudtátok, hol kell leereszkedni a domb-
oldalon?

B:  .......................................................................................

Ny: Hogy sikerült ilyen meredeken leereszkedni?

B:  .......................................................................................

Ny: A páncélszekrényben találtatok valamit?

B:  .......................................................................................

Ny: Jól van, fi úk, ez derék munka volt!

B:  .......................................................................................

Ny:  Igen, csak arra vigyázzatok, nehogy véletlenül 
eltüntessetek valami nyomot.
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8. Keresd meg a Magyar értelmező kéziszótárban az 
érem és érme szavakat! Melyiknek mi a jelentése? 
Másold ide!

érem:  .................................................................................

érme:  .................................................................................

9. Írd a táblázat üres helyeire a hiányzó toldalékos 
alakot!

MI? MIVEL? MINEK? MIK? MIT? MIN?

érem éremnek

érme érmével érmék érmét érmén
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10.  Írd a mondatokba az érem, érme szavakat vagy an-
nak toldalékos alakját!

 Egy célunk lehet csak, az arany ...............................* meg-
szerzése.

 A pénztárcámban olyan sok ............................... van, hogy 
lehúzza a zsebem.

A gyűjtő kiállította ............................... gyűjteményét*.

 A magasugró a vitrinben őrzi az ............................... gyűjte-
ményét*.

 Melyik ............................... látható egy sólyom? (Az 50 forin-
toson.)

 Én bármelyik ............................... tudok örülni – nyilatkozta 
Cseh László, úszó.

 Az olimpiai bajnok büszkén mutatta a kameráknak 

a frissen szerzett ............................... .

Az automata csak 20 Ft-os ............................... működik.

*Ezeket a szavakat egybeírjuk! Írd ide őket helyesen:

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

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

 ...........................................................................................
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11. a) A Lepetyepe pletykaújságban (főszerkesztő: Juli 
néni és Kati néni) négy különös bűnesetről számol-
nak be. Olvasd el az eseteket, próbáld kitalálni, ki, 
miért, hogyan követte el a bűncselekményt! 

1.

Rejtélyes lopássorozat

Több titokzatos lopás tör-
tént városunkban az utób-
bi időben. Az áldozatok 
egytől egyig dúsgazdag 
emberek voltak, akiket tá-
vollétükben minden ék-
szerüktől megfosztottak. 
Az ajtókat, ablakokat min-
den esetben zárva találták. 
A rendőrség a sötétben ta-
pogatózik.

2.

Furcsa, nagyon furcsa

Furcsa eset történt a minap 
a belvárosban. Egy parko-
lóból elloptak egy autót. 
Sajnos megszokott az ilyen 
bűneset, a különös csak az, 
hogy egy régi Zsiguliról 
van szó, ami alig vonszolta 
már magát. A mellette álló 
drága autókat meg sem 
próbálták elvinni. Mint 
már írtuk: furcsa, nagyon 
furcsa…
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3.

Gödrös, a telefonbetyár

A 12-es villamoson egy 
hölgy táskájából elloptak 
egy mobiltelefont. Az asz-
szony csak otthon vette 
észre a lopást. Elkérte lá-
nya telefonját. Felhívta sa-
ját számát. Meglepődött, 
amikor a vonal túlsó végén 
valaki felvette: „Halló, itt 
Gödrös!” Majd rövid szü-
net után: „Elnézést, téves!”, 
és letette. A tolvaj elég szó-
rakozott lehet, véletlenül 
elárulta becenevét a tele-
fonban. De ki lehet az a 
Gödrös? 

4.

Mogyorós csoki
a postaládában

Egy jószívű zsebtolvaj jár-
ja a város utcáit. Ördögi 
ügyességgel tüntet el nők 
kezéből retikülöket, férfi ak 
zakójából pénztárcákat. Az 
áldozatoknak a bosszúság 
mellett egy kis örömre is 
van okuk. Másnap reggel a 
postaládájukba valaki be-
dobja az ellopott iratokat, 
pénztárcát (sajnos pénz 
nélkül) és egy mogyorós 
csokit. 
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 b)  Olvasd el a gyanúsítottak nyilatkozatait! A nyi-
latkozat során mind a négyen elszólták magukat. 
Ha fi gyelmesen olvastál, te is megtudhatod, ki 
melyik bűncselekményt követte el.

A) Mimóza Miklós
„Nem értem, miért gyanúsítanak. 
Engem a szüleim arra neveltek, 
hogy viselkedjek udvariasan, ha 
lehet, ne okozzak kellemetlenséget 
senkinek. Már óvodás koromban 
is, ha rosszat tettem, akkor azt 
igyekeztem azonnal jóvátenni. 
Csak nem feltételezik rólam, hogy 
bármit is elkövettem?”

B) Szaltó Szilárd
„Sokáig dolgoztam cirkuszban. 
Állatidomár voltam. Majmo-
kat tanítottam be. Talpraesett 
kis jószágok, még most is őr-
zök egyet otthon. Látniuk kel-
lene, milyen ügyesen szaltó-
zik a kanapén, szaladgál fel-le 
a kéményben!”

C) Merengő Menyhért
„Az iskolában mindig csak álmo-
dozva bámultam ki az ablakon.
A társaim sokszor kinevettek, 
mert ha az úton csak egy apró 
mélyedés volt, akkor én biztos 
hanyatt vágódtam, mert séta 
közben a felhőket bámultam. 
Nézzék csak, most is milyen szép 
felhő úszik ott a magasban!”

D) Tiszta Tibor
„Már rég felhagytam a bűnö-
zéssel, csak állatokat tenyész-
tek. Szerényen, de megélek 
belőle. Nincs pénzem, ezért a 
nyulak egy régi mosógépben, 
a tyúkok egy rozoga autóban, 
a kutyám meg egy kartondo-
bozban lakik.”
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AZ EZRES 

1. Mit gondolsz, ha felnőtt leszel, mi az, ami fontos lesz 
számodra?

 Olvasd el a mondatokat! Döntsd el magadban, hogy 
mennyire fontos számodra, amit olvastál! Véleménye-
det jelöld a 10 fokú skálán egy szám bekarikázásával!

Sokat utazhassak a világban.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Mindig a legújabb autóm legyen.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

A munka mellett jusson időm kirándulni, sportolni.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Mindig divatos legyek.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Tudjak apróságoknak is örülni.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Minden szobámban legyen egy tévé.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Szeressem a munkát, amit végzek.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Híres legyek.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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Nagy családom legyen.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Sok pénzt keressek.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Nagy könyvtáram legyen.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Sok háziállat éljen körülöttem.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Gyakran találkozzam a barátaimmal.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Télen is napbarnított legyek.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Ami kimaradt, de számomra nagyon fontos: 

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

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

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

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

2. Készíts vázlatot a mellékletben található mondatok 
és vázlatpontok sorba rendezésével!
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3. Írj címszavakat a vázlatpontokhoz!

1. Kata az udvaron talál egy ezrest.

2.  A lányok arról álmodoznak, hogy mire 
költenék a pénzt. Katának hirtelen 
az az ötlete támad, hogy elhívja őket 
fagyizni.

3.  Senki nem megy el a cukrászdába. 
Kata rájön, hogy hibát követett el.

4.  Másnap Kata beismeri, hogy meggon-
dolatlan volt. A többi lány segít neki 
helyrehozni a hibáját.

5.  Az udvaron keresik az ezres gazdáját, 
de közben eltűnik a pénz.

6.  Az ezrest Sári találta meg, aki nincs jó-
ban Katával. Sárit az osztály előtt meg-
dicsérik, de Kata is megkönnyebbül.
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4. Fogalmazz meg egy-egy mondatot a címszavakhoz!

1. 
Talált pénz

2. 
A meghívás

3. Hiábavaló várako-
zás és töprengés 

4. 
A mentő ötlet

5. 
Hol a pénz?

6. Ha a vége jó, 
minden jó!
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5. Írd be a hiányzó mondatokat és címszavakat!

1. Kata az udvaron talál egy ezrest.

2. A meghívás

3.  Senki nem megy el a cukrászdába. 
Kata rájön, hogy hibát követett el.

4. A mentő 
ötlet

5.  Az udvaron keresik az ezres gazdá-
ját, de közben eltűnik a pénz.

6. Ha a vége jó, 
minden jó!
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6. Egészítsd ki a szöveget a szereplők nevével!

Tegnap, amikor a ............................... az udvaron beszélgettek, 
............................... talált egy ezrest. 

– Ha az enyém lenne, megvenném a  világítós tollat 
– álmodozott ............................... . 

– Én vennék egy csomó édességet a büfében – sóhaj-
tott ............................... .

– Én vennék egy szép ruhát – mondta ............................... .

............................... hirtelen támadt egy ötlete:

–   Mindenkit meghívok egy fagyira! 

Délután ............................... elment a cukrászdához, de nem 
volt ott senki sem. ............................... elgondolkodott. Másnap 
a nagyszünetben így szólt:

–   Hülye ötlet más pénzén mulatozni. 

A ............................... hallgattak, és ezért ............................... hálás 
volt nekik.

– Derítsük ki, kié az ezres – mondta ............................... .

 A ............................... egy bokor alá rejtették az ezrest.

............................... meghallotta két másodikos ............................... 
beszélgetését.
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– Anya mondta, hogy vigyázzak rá! – szólt az egyik 
............................... .

– Ott nézted már? 

............................... a bokorra mutatott. A ............................... oda-
ment, de ott sem találta a pénzét.  A ............................... nem 
értették, mi történt. 

A magyaróra elején ............................... kihívta ...............................

és elmondta, hogy ............................... mindenki példát vehet. 
Ő találta meg az ezrest és rögtön  .............................. vitte.
............................... bosszankodott, hogy pont ............................... di-
csérgetik. 

Az ezres hamar visszakerült a ............................... . Később 
...............................már nem bánta, hogy így oldódott meg a 
helyzet.
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7. Ki milyen jegyben született a szereplők közül? Meg-
tudhatod, ha elolvasod a horoszkópot. Ha megfej-
tetted, kinek szól a jövendölés, akkor írd az üres 
téglalapba a nevét!

Horoszkóp

Kata ○ Panni ○ Sári ○ kisfi ú

VÍZÖNTŐ

A mai napon váratlan szerencsében lesz részed. Ha nem 
élsz vissza a helyzettel, s az eszedre hallgatsz, munka-
helyeden sikeres leszel. Légy szemfüles és megfontolt!

RÁK

Nehéz időkben mutatkozik meg, ki az igaz barát. A ba-
rátságnak minden próbát ki kell állnia. Most rajtad a sor, 
mutasd meg, te milyen barát vagy. Hallgass a szívedre!
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OROSZLÁN

Viharfelhők tornyosulnak feletted. De sose feledd: a fel-
hők fölött mindig süt a nap. Nézz magadba! Tanulj hibá-
idból! Ha jó útra térsz, társaid is lesznek az úton. Onnan 
jön segítség, ahonnan nem is várnád.

NYILAS

Egyszer fent, aztán lent. Gondatlanságod bajba sodort 
téged, a mai napon azonban minden jóra fordul. Fel a 
fejjel!
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8. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó kifejezéssel!
 Vigyázz, vannak olyan szavak, kifejezések, amelye-

ket át kell alakítanod ahhoz, hogy a mondatokba il-
leszkedjenek!

ezer bocsánat: rettentően sajnálom

ezer csoda:  megszámlálhatatlan érdekesség

ezerarcú:  sokféle formában mutatkozó (lehet egy ter-
mészeti jelenség, tehetséges ember)

ezerszínű: színpompás, tarka

ezer baja van: nagyon sok a gondja

ezer dolga van: nagyon el van foglalva

neki ezer sem elég: telhetetlen, kapzsi emberre mondjuk

ezermester: sok dologhoz értő, ügyes kezű ember

Most hagyj békén, nem látod, hogy ..............................

.............................................................................................. !

...................................................................................... a késésért, 
de lemerült az elem az ébresztőórámban.

A nagyapám egy  ..................................................., mindent 
meg tud javítani.
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Jászai Mari  ..................................................... színésznő volt, 

játszott királynőt és cselédet, mindegyiket remekül.

Szegény Irén néni,  ................................................ , és akkor 

még a macskáját is el kellett altatni. 

A szegény halásznak, aki kifogta az aranyhalat, olyan 

felesége volt, akinek  .......................................................  .

Az utazás olyan volt, mint egy álom,  ............................  

................................................................................ láttunk.

Tavasszal a rét ..........................................  virágszőnyeg.
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MELLÉKLET

KINCSVADÁSZOK

1. Vágd ki a mondatokat, majd rendezd időrendbe az 
eseményeket!

A rendőrség megérkezik a helyszínre,
a két fi út kikérdezik.

A műgyűjtő, akitől ellopták a páncél-
szekrényt, érmegyűjteményt ajándékoz 
nekik. 

Az erdőben gyanús nyomokra lesznek
fi gyelmesek.

A fi úk az újságból megtudják, hogy el-
kapták a tolvajokat. Nagyon büszkék 
magukra.

Egy páncélszekrényt találnak.

Bálint és Dávid kirándulni indulnak.
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2. Vágd ki a címszavakat, majd párosítsd őket a meg-
felelő mondatokkal!

Az újsághír

Gyanús nyomok

Indulás!

A rendőrség megérkezik

A páncélszekrény 

Az új hobbi
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AZ EZRES 

1. Vágd ki a mondatokat, majd rendezd időrendbe az 
eseményeket!

Az udvaron keresik az ezres gazdáját, de 
közben eltűnik a pénz.

Az ezrest Sári találta meg, aki nincs jó-
ban Katával. Sárit az osztály előtt meg-
dicsérik, de Kata is megkönnyebbül.

A lányok arról álmodoznak, hogy mire 
költenék a pénzt. Katának hirtelen ötlete 
támad, elhívja őket fagyizni.

Másnap Kata beismeri, hogy meggondo-
latlan volt. A többi lány segít neki helyre-
hozni a hibáját.

Senki nem megy el a cukrászdába, Kata 
rájön, hogy hibát követett el.

Kata az udvaron talál egy ezrest.
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2. Vágd ki a címszavakat, majd párosítsd őket a meg-
felelő mondatokkal!

Talált pénz

A meghívás

Hiábavaló várakozás és töprengés

A mentő ötlet

Hol a pénz?

Ha a vége jó, minden jó!


