
  

 

 

5. Feladatlap  3. osztályosok Név: ................................................  

 Iskola neve: .....................................  

 LLuuiiggii  GGaarrllaannddoo::  IIrráánnyy  BBrraazzíílliiaa!!  

Gaston Champignon visszatér a lelátóra, és a bajusza jobb végét tekergeti. Jó 

előérzete van, és igyekszik biztatni a csapatot: 

- Gyerekek, türelem. A nagy Platininak hat hónap kellett, hogy megszokja az olasz 

bajnokságot. A mi Tomminknak csak egy kis időre volt szüksége. Most viszont meg 
fogja mutatni, mit tud! Fogadok az éttermemben! 

Sara, aki még mindig nagyon dühös, azt feleli: 

- 

Hogy mutatja meg, mikor az a kis kopasz nem is passzolja neki a labdát? 
Valóban, Tommi kétszer is indított a jobb oldalon, és kérte a labdát Leótól, aki nem 

vett róla tudomást. Harmadszorra, amikor a labda a társa lábához ér, Tommi 

hatalmasat kiált… 

A Maracaná-stadion piros-fekete zászlók tengerévé változik. 

A közönség hihetetlen morajjal ünnepli a gólt, nem hagyják abba a tapsot: a kis 9-

es gyönyörű cselében talán viszontlátták Garrincha, a Madárka eleganciáját. 
Carlos és Rogeiro átölelik egymást a kispadon, a Hagymácskák a lelátón 

ujjonganak. Champignon elégedetten tekergeti a bajusza jobb végét. Leo a kezét 

nyújtja Tomminak, és mosolyogva köszönetet mond: 



  

 

- Legközelebb, ha kéred a labdát, nem kell úgy ordítani! Majdnem kidőltek az 
oszlopok! 

A bíró is mosolyog, majd ismét a sípjába fúj. 

Öt perc van még hátra, amikor Tommi a középpályán kapja meg a labdát. 

A Maracaná már zsúfolásig megtelt. Nemsokára kezdődik a várva várt rangadó. 
Úgy tűnik, a gyerekek mérkőzése döntetlennel fog végződni. 

Az 1-1 mindenkinek megfelel. 

Vagy mégsem? 

 

 

1. Karikázd be a képen Tommit kékkel, Leot zölddel! 

2. Húzd alá a helyes választ! Milyen csapatban játszhatott Tommi? 

OOLLASSZZ  MMAAGYAARR  SSPPAANNYYOOLL  BBRRAAZZIILL  FFRRANCIIAA  

3. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

Miről lehet észrevenni Gaston Champignon elégedettségét? 

 a; Vidáman nevet. 

 b; Hevesen bólogat. 

 c; Elégedetten tekergeti a bajusza jobb végét. 

4. Színezd ki milyennek látszottak a stadion lelátói a meccs idején! 
 

 

5. Válaszolj a kérdésekre! 

- Miért nem tudta Tommi megmutatni, hogy mit tud? 

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

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



  

 

 
- Hogyan hívta fel a figyelmet Tommi magára? 

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

 ......................................................................................................................................................  
 
- Hány ellenfelet cselezett ki Tommi? 

 
6. Hogyan került a labda Tommitól a hálóba? 
 

1.  ..........................................................................................................................................  

2.  .......................................................................................................................................................  

3.  .......................................................................................................................................................  

 
7. Olvasd el a szöveget , és oldd meg a feladatokat! 

 

 
 

19. század végéig a focisták nem hordtak kifejezett 
futballcipőt. Munkásbakancsokban játszottak. 
1891-ben hagyták jóvá azt a szabályt, hogy a 
futballra használt cipők talpán apró fémtüskéket 
helyezhessenek el, hogy ezekkel segítsék a 
tapadást. Az első ilyen 
futballcsizmák, boka 
fölé értek, és 
kifejezetten nehéz, a 

munkásbakancshoz 
hasonló bőrből 

készültek. Akár fél kilót is nyomhattak, ezért a játék sem 
volt tőle gyors. 

Húzd alá a szövegben! 

- Milyen cipőben játszották régen a focit? 
- Mikor kerültek fémtüskék a cipő talpára? 
- Miért nem volt gyors a játék ebben az időben? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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