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2. OSZTÁLY/2, 2017–2018

TA

Végvári Imre: Jövőmenők
Ebben a feladatsorban Végvári Imre Jövőmenők
című meséjéhez kapcsolódóan találsz feladatokat.
A mesét Nagy Norbert illusztrálta, a kötetet az Ecovit
Könyvkiadó adta ki, 2016-ban.

M

IN

– Hahó, macskák! – hallotta újra a vékony hangot Priusz
és Gordiusz. – Engem Viának hívnak. De jó, hogy még
itt vagytok! Robó mondta, hogy járt nálunk egy macska,
aki annyit evett, hogy nem juthatott messzire. Igaz, ő csak egy macskáról beszélt.
Gondolom kicseleztétek, ugye? Biztos cseréltetek, és ő nem vette észre. Nem is
csodálom, annyira egyformák vagytok.
A macskák feltápászkodtak, s hunyorogva figyelték a bőbeszédű kislányt.
– Nahát, ti biztos ikrek vagytok. Milyen egyforma a pofitok! Robó azt mondta,
hogy beszélni is tudtok. Ez igaz?
– Csak ha szóhoz jutunk – dörmögte Gordiusz, de Via nem zavartatta magát.
– Szuper! Én nagyon szeretnék egy cicát itthonra, de ti is tudjátok, milyen ritkák
az igazi háziállatok. A szüleim is megengednék, szóval ha lenne kedvetek,
beköltözhetnétek hozzánk. Persze csak ha éppen otthont kerestek magatoknak.
Priusz fintorogva nézte a kislányt. Gordiusz viszont halkan dorombolni kezdett.
Priusz most már őt is utálkozva figyelte. – Mi jut eszedbe? Megállapodtunk! Nem
leszünk többé házimacskák! – sziszegte.
– De ez más – súgta vissza Gordiusz –, itt izgalmasabb lesz a házimacskaélet,
mint a múltban volt. Különben is, ha minden ház ilyen lenne, be se tudnánk jutni
egybe se!
– Via! Merre vagy? – kiáltotta valaki a ház felől.
– Az anyukám. Engem keres – állt fel a kislány. – Mindjárt jövök! – kiabálta
vissza.
– Oké. És ha rájönnek, hogy a múltból jöttünk? Akkor biztosan elvisznek minket
valami intézetbe, ahol egész életünkben a tudósok faggatózására kell majd
felelgetnünk – aggodalmaskodott továbbra is Priusz.
– Hát akkor ezt ne mondjuk el neki! Csináljunk úgy, mintha sima jövőmacskák
lennénk, akik eddig az utcán éltek! – győzködte halkan a testvérét Gordiusz.
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1. Mi történt a cicákkal? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A

Összementek egész picire.

B

Visszautaztak a múltba.

C

Előreutaztak a jövőbe.

D

Robottá váltak.

1p

2. Hol játszódik a jelenet? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A

Viáék házában.

C

Viáék háza körül.

B

Egy laboratóriumban.

D

Egy időgép belsejében.

1p
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3. I gaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, H=hamis!
A

Priusz Gordiusz apja.

B

A cicák nem tudtak hazamenni, mert túlmelegedett a jármű,
amivel érkeztek, és nem működik.

C

Robo és Via egy házban laknak.

D

Priusz azonnal, feltétel nélkül megbízott Viában.

1p

4. „ Priusz nagyot sóhajtott, és szenvedő arccal nézett az égre.” Hogy
folytatnád a mondatot, hogy ugyanazt jelentse, mint a szövegben?
Húzd alá!

M

M
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– Ráadásul ha kiderül, hogy
kerültünk ide, az időgépet
is elveszik tőlünk, és sosem
mehetünk vissza!
– Priusz! – vonta össze mér
gesen a szemöldökét Gordiusz.
– Egyelőre sehogy se tudunk
visszamenni, akár nálunk
van az időgép, akár nincs.
Túlmelegedett, emlékszel?
Várnunk kell!
– Nem tudom, tényleg –
mor fondírozot t Priusz –,
bármikor simán lebukhatunk.
Jobb lenne az utcán maradni...
– Figyelj! Ha bármi gond
adódik, lelépünk a házból,
kiássuk az időkonzervet és
továbbállunk! Addig viszont
arany életünk lesz – kacsintott
Gordiusz a testvérére, majd
Priusz vállára tette a mancsát és mélyen a szemébe nézett – Őszintén: szerinted
mire lesz elég az a két joghurt, amit kihoztál magaddal? Egy fogyókúrás reggelire?
– Via! Gyere be, késő van! – hallatszott újra a kiáltás.
– Megint engem hívnak – mondta a kislány, aki közben visszatért a macskákhoz.
– Most már tényleg mennem kell. Mi lenne, ha bejönnétek velem, és először
csak megnéznétek, milyen nálunk? Ha nem tetszik, bármikor elmehettek. Amit
viszont biztosra ígérhetek, hogy annyi joghurtot ehettek, amennyi csak belétek fér.
Kolbászosat is – tette hozzá, Priuszra pillantva. Priusz elgondolkodva nézett vissza
rá, majd testvére felé fordította a fejét. Gordiusz lelkesen bólogatott. Priusz nagyot
sóhajtott, és szenvedő arccal nézett az égre. Pár másodperc múlva a bezáródó
ajtó már egy boldog kislány, valamint egy vidáman és egy aggodalmasan lépdelő
macska mögött szisszent halkan.

Priusz nagyon sóhatjott, és...
A megadóan bólintott.
B vidáman lógázta tovább a lábát.
C bátran kiugrott az ablakon.
D bánatosan pityeregni kezdett.

1p

5. A
 z alábbi könyvcímek közül keresd meg azt, amelyikben időutazás
szerepel, és húzd alá! Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána
a könyvtárban vagy az interneten!

D. Ütött az óra, Risto Rapper!

Megfejtés: .......................................................................................................................................................

10. S
 zerinted milyen lesz a világ 2050-ben? Írj öt dolgot, ami szerinted
másképp lesz a mai világhoz képest!

6. Kösd össze a szópárokat, majd írd le őket helyesen!
biga

izeg

pirul

irul

menő

csiga

mozog

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

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

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

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

8p

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

................................................................
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jövő

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

7. M
 it jelent a kifejezés: „arany életünk lesz”? Húzd alá!		

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

A

Egy aranygyűrűt kapnak majd ajándékba.

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

B

Felhőtlen, gondtalan életük lesz.

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

C

Olyan súlyos gondok nyomják majd a vállukat, mint az arany.

D

Kemény életük lesz, mint az arany.

1p

C. Nyugati pályaudvar
D. Soproni tűztorony

M

M

B. Egri vár

5p

A következő feladatok A suszter manói című meséhez kapcsolódnak. A mesét a legtöbb
Grimm-gyűjteményben megtalálod, vagy megkeresheted az interneten, a http://mek.oszk.hu
oldalon!

8. N
 ézd meg figyelmesen az illusztrációt! Mit gondolsz, mely létező épület
látszik rajta? Karikázd be a betűjelét! Ha magadtól nem tudod a választ,
nézz utána az interneten vagy a könyvtárban!
A. Parlament

1p
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C. Sündör és Niru – Sündör nyomában

FLLLTEAÁÓ

1p

IN

B. Két kis dínó a középkorban

TA

A. Micsoda idő!

9. Összekeveredtek a betűk. Ha helyes sorrendbe rakod őket, megtudod,
mi volt a foglalkozása annak az embernek, akitől a macskák ellopták
a különös gépet. Segítségképp az első és az utolsó betűt a helyére
tettük!

1p

1. M
 elyik évszakban kapták meg a manók a suszterék ajándékát? Karikázd
be a betűjelét!
A

tavasz

B

nyár

C

ősz

D

tél

1p

2. Számozással tedd időrendbe az eseményeket!
1. A suszter eladja a manók által készített cipőt.
2. A suszter kiszabja az utolsó pár cipőre való bőrt.

TA

3. A manók örvendeznek az ajándékoknak.

4p

4. A suszter meg a felesége meglesik a manókat.

3. Melyik a kakukktojás? Húzd alá, és választásodat indokold is meg!
suszter

varga

bognár

cipész

2p

Indoklás: ..........................................................................................................................................................

4. Manó vagy törpe szerepel az alábbi mesék címében? Egészítsd ki a

IN

címeket!

A. Csipike, az óriás ............................................................
B. Süni .........................................................

C. Cókmók, a morgolódó szekrény .....................................................

4p

D. Apró .................................................... indiánok

M

5. R
 ajzold le külön lapra a manókat, ahogy új szerzeményeikben
körültáncolják az asztalt! A lapra ne feledd ráírni neved, osztályod,
iskolád!
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