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4. o. FELADATLAP 

Bosnyák Viktória: Két bolond százat csinál 

5. forduló
 

  

Alszik, mint a bunda! – hallotta Mihály félálomban barátja, Elek hangját. 
- Bizony, alszik, mint a tej – mondta most Gyöngyi, mire a sirály kinyitotta a szemét. 
- Az ördög nem alszik – viccelődött a sirály, és felugrott a hintaszékből, hogy 
üdvözölje a nászutasokat. – Nem is tudtam, hogy ma érkeztek, különben valami 
finomsággal vártalak volna benneteket- szabadkozott, de Elek leintette, és inkább 
arra volt kíváncsi, hogy mi történt a tölggyel. 
   Mihály elmesélt mindent részletesen. Büszke volt rá, hogy nem csak az ifjú házasok 
otthonát, de az egész erdőt sikerült megmenteniük, ráadásul a haja szála sem görbült 
senkinek. Arra azonban talán még büszkébb volt, hogy Elek szobanövényei milyen 
szépen virulnak. 
- Egy szó, mint száz – fejezte be a beszámolót a sirály -, itt minden rendben. Vagyis 
majdnem minden. Mert valami furcsa betegség megtámadott mindenkit. Először én 
is elkaptam, de nálam enyhe lefolyású volt. Hamar kigyógyultam belőle. A többiek 
azonban… 
- Milyen betegségről beszélsz? – kérdezte aggodalmasan Gyöngyi. 
- Nem szeretnék senkit alaptalanul gyanúsítani, de szöget ütött a fejembe, hogy a 
koalák terjesztik. 
- A koalák? – csodálkozott Elek. – Jártak erre koalák? 
- Még most is itt vannak – bólogatott Mihály. – Elég furcsán beszélnek. Amíg őket 
nem ismertem, én sem mondtam olyat, hogy szöget ütött a fejembe, meg azt, hogy 
egy szó, mint száz. 
- De hiszen nincs ezzel semmi baj – igyekezett megnyugtatni a bagoly. – Mi is 
összeismerkedtünk néhány ausztrállal a vonaton. Három vombattal. Vicces társaság 
volt. Állítólag ártatlanul kabátlopásba keveredtek. Rájuk fogták, hogy zsebesek. 
Pedig igazából erszényesek. 
- Igazi minden lében kanál volt mind a három vombat a vonaton – kacagott Gyöngyi.  
- Azóta mi is mondunk ilyen furcsa dolgokat, mert rettentően megtetszett a 
beszédük. Pedig utánozás, majomszokás. 
- Gyertek! Legjobb lesz, ha saját fületekkel halljátok! – intett a sirály, a baglyok pedig 
követték. 
   De nem kellett messzire menniük, mert hamar elterjedt a hír, hogy Elek és Gyöngyi 
megérkezett. Özönlött a Kossuth rétre az erdő apraja-nagyja. 
- A fecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad – mondta üdvözlésképpen Jenő, a 
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jegesmedve. 
- Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a hal- mosolygott Gyöngyire a vidra. 
- Két malomban őrrrrrültek – örvendezett Pityuka. 
- Messziről jött ember azt mond, amit vakar- szólt Kamilló. 
Elek és Gyöngyi nem győzték kapkodni a fejüket a sok badarság hallatán. 
- Egyetlen értelmes mondatot sem tud kinyögni rajtad kívül? – kérdezte Elek a 
sirályt. 
- Csak Kokó, a koalalány beszél még érthetően – felelt Mihály. 
- Akkor beszéljünk vele, hátha sikerül kiderítenünk, mi történt- mondta a bagoly. 
A koalák épp a csenevész eukaliptuszcsemete tövében pihentek. 
Kokó segítségével Elek egykettőre megfejtette a rejtélyt. 
 - Elmagyaráznátok nekem is, hogy mi történt? Fúrja az oldalamat a kíváncsiság- 
mondta a király. 
- Persze - válaszolta a bagoly. – De jól figyelj! 
- Csupa fül vagyok- mondta Mihály. 
- Először is – kezdte Elek -, addig nem volt semmi baj, amíg a koalák az otthonról 
hozott eukaliptuszt ették. Az erdőlakóknak egyszerűen csak megtetszett a beszédük, 
és elkezdték utánozni őket. De aztán Lala megkóstolta Piroska fölséges almás pitéjét, 
sőt málnát is evett. Ettől megbetegedett, elcsapta a gyomrát, és elkezdett összevissza 
beszélni. Addig hallgatta őt mindenki, míg végül egytől egyig összezavarodtak. 
- Ezzel még nem magyaráztál meg mindent – szólt a sirály. – Először is én nem 
zavarodtam össze teljesen, csak kis időre. Szóval én meggyógyultam. De a többiek 
már egyetlen értelmes mondatot sem tudnak kinyögni. 

1. Mi okozta Lala összevissza beszédét? Állítsd sorrendbe a következő 
mondatokat! 

….    Megbetegedett. 

….    Málnát is evett. 

….    Elkezdett összevissza beszélni.     

….    Elcsapta a gyomrát. 

….    Megkóstolta Piroska fölséges almás pitéjét. 

2. Mit kellett volna tennie a koaláknak, hogy ne következzen be a 
megbetegedésük?  Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

a;  Mosatlanul nem szabd málnát enni... 

b; A koaláknak csak eukaliptuszt szabad enni. 

c, Enni kellett volna az almás pitéből. 
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3. Válaszolj a kérdésekre!   

-Hogy hívták a sirályt?  ……………………………………………………………………… 

- Kik voltak a nászutasok? …………………………………………………………………... 

- Kik terjesztik a betegséget? ………………………………………………………………… 

- Kikkel ismerkedtek meg a baglyok a vonaton? ………………………………………… 

- Ki az, aki még érthetően tud beszélni?  …………………………………………………  

4. Húzd alá a hibás szavakat a szólásokban, és írd a vonalra a helyeset! 

- A fecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad.  ……………………………………… 

- Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a hal.         ……………………………………… 

- Két malomban őrültek.                                              ……………………………………… 

- Messziről jött ember azt mond, amit vakar.            ……………………………………..   

5. Kösd össze a szólást a jelentésével! 

Az ördög nem alszik. Gondolkodóba ejt. 

Egy szó, mint száz. Éber legyél, hogy elkerüld a bajt. 

Szöget ütött a fejembe. szóval      
 

Olvasd el a szöveget figyelmesen! 
Oldd meg a feladatokat! 

 

 

Almás pite 

 A tésztához:     Tetejére: 1db tojás 
 50 dkg finomliszt  
 25 dkg vaj  
 25 dkg cukor  
 1 csomag vaníliás cukor  
 1 csomag sütőpor  
 4 db tojás  
 2-3 ek tejföl  
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 A töltelékhez:  
 1 kg alma  
 10 dkg darált dió  
 20 dkg porcukor  
 1 db citrom  
 1 tk fahéj    

 
A sütőporral elkevert lisztet összemorzsoljuk a vajjal, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás 
cukrot, a tojásokat és annyi tejfölt, hogy jól formázható tésztát kapjunk. Fóliába 
csomagolva a hűtőben 1 órát pihentetjük.   
 

1. Mennyi liszt kell az almás pitéhez? Karikázd be a szövegben! 

2. Milyen gyümölcsöt használnak még az almán kívül? Keretezd be a szövegben! 

3. A tészta készítésénél mi az első lépes? Húzd alá a helyes választ! 

a; a lisztet összemorzsoljuk a vajjal 

b; . a liszthez keverjük a sütőport 

c;  a liszthez tojásokat adunk 

 

 
Határidő: március 19. 

 


