Cimbora irodalmi vetélkedő 2019/2020

3-4. feladatlap

Beküldési határidő: március 22.
Név: ………………………………….…………………… település /
osztály:………………………………
A 2.osztályosoknak 1-4-ig kell megoldani a feladatokat!
A 3.osztályosoknak 1-5-ig kell megoldani a feladatokat!
A 4-5.osztályosoknak 1-7-ig kell megoldani a feladatokat!
Tollal dolgozzatok ! Jó versenyzést kívánunk!

1.feladat
Vig Balázs: Todó kitálal a suliról nem csak alsósoknak
Igaz-Hamis
Nem én voltam az egyetlen, aki fekete pontot kaptam, mert Tilda néni
szemébe mondtam az igazságot.
Letéptem magamról a kabátot és a sálat, gyorsan bevágtam az egészet az
osztályszekrénybe.
És amikor csöngettek, egyszer csak kitárult a vécéfülke ajtaja.
Makk Móni lesütötte a szemét, mint amikor kettesre feleltem magyarból.

Rajzold le a legkedvesebb, vagy legmulatságosabb részt a könyvből egy A/4es rajzlapra!
Vigyázz, ne gyűrd össze, mert a döntőn kiállítjuk!

2. feladat
Állati!
Milyen állat?
Ki tanítja meg felelősségre , törődésre, szeretetre a kis herceget a Saint
Exupery A kisherceg című művében?
Milyen állat, Bálint Ágnes Mazsolája?
Ki volt Totó az Óz a nagy varázsló című műben?

Milyen állat Lassie?
Milyen állat Vuk?
Valójában milyen állat a rút kiskacsa?
Nils Holgerson milyen állaton repült?
Milyen állat Szerénke Bálint Ágnes meséjében?
Melyik Andersen meséből való az alábbi részlet?
„A kis Gerda belépett a fehéren tündöklő, nagy kihalt terembe, s végre
meglátta kedves pajtását. –Kay ! Végre megtaláltalak!

3.feladat
Írj 10 Fekete István regény címet!

Fejtsd meg a rejtvényt! Egy Fekete István által írt könyv címét kapod!
étil kereb

4. feladat
Állati közmondások, szólások
Nehogy a
vigye a puskát!
Egyik
, másik
.
nem lesz szalonna!
Bőg a
, eső lesz.
Sok
disznót győz.
Egy
nem csinál nyarat.
Lassú, mint a
.
A
négy lába van, mégis megbotlik.
Vak
is talál szemet.
Nem őriztünk együtt
.
Az utolsónak írd le a rövid jelentését is!

5.feladat
Balázs Ágnes: Lufi és szamóca Hogyan lett a gúnynévből becenév?
Tedd időrendi sorrendbe!
-Én persze azonnal beálltam a bandába hancúrozni
-Bakonyi néni gyorsan bemenekítette
-Kamillát hol hagytad?
-Nagymama igent mondott Lajos bácsinak
-Hazajött a szabó család
-Mindig miniszoknyában jár
-Egy igazi barát nem árulja el a másikat

Eszperente: Hogyan mondanád eszperente nyelven?
akaratos:
bőbeszédű:
félénk:
álmos:
éhes:
szorgalmas:

6.feladat
Balázs Ágnes: Lufi és Szamóca Osztálykirándulás osztály nélkül
Melyik tárgy nem szerepel benne? Húzd alá!
fogszabályzó, bikini, rekamié, csillár, tolltartó, ceruza, mézeskalács,
pénztárca, bizonyítvány

Igaz-Hamis
-A másodikosok kétnapos kirándulásra mentek
-Az úti cél Kőszeg volt.
-Kovács Norbi anyukája a szülői munkaközösség elnöke
-Mészáros Emőkét kiközösítették
-Szöcske bácsi örült a látogatásnak
-Lukács bácsi megnyitotta az előadást
-Tóth Kinga elveszítette a tolltartóját

7.feladat
MI a jelentése?
despota:
stressz:
finálé:
kapucni:
mágnás:
bóvli:
csobolyó:
gödény:
kalamáris:
lajbi:

CIMBORA VETÉLKEDŐ - Nagyné Balázs Gabriella
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky
u. 19-21.

