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Adamik Zsolt: Ördögbőr grófja
Ebben a feladatsorban Adamik Zsolt Ördögbőr grófja.
Rettentő kalózmesék című kötetéhez kapcsolódóan találsz
feladványokat. A könyvet Mészely Ilka illusztrálta, és a
Pagony Könyvkiadó adta ki, 2014-ben.

M

IN

És siklott a hajó, keresztül a vizeken, egyenest arra,
ahol az ég és a Tengeróceán kékje egy hosszú
fehér cérnaszállal lett összebogozva, és így értek el Basabusa bácsihoz a
Birsszirtre.
Előre röhögött a kalóznépség: a kardjukat fenték, az öklüket harapdálták,
miközben kikötött a hajó, és olyanokat morogtak, hogy grrr, meg grrrrrrr.
És amikor kirontottak a kikötőbe, ott állt a piactér közepén Basabusa bácsi,
mérgesen, mint három nagy kosár vadalma.
– Na, mi kell, pubik? – tudakolta Basabusa bácsi, és a birsszirtiek ott remegtek mögötte, mindahányan voltak.
– Ki lesztek rabolva, meg koncolás is lesz – közölte Ördögbőr grófja a legényei élén, mire Basabusa bácsi még morcosabb lett: kitolta a hasát, az ujját
a gatyakorcába akasztotta, és csak annyit mondott:
– Nem lesz. Inkább elmegyünk veletek mi is.
Ördögbőr grófja leeresztette a szablyát, és hirtelen megmukkant.
– Ööö – közölte, és úgy csinált, mint aki gondolkodik.
– Hát, na, izé. Hely éppen van.
– Akkor pakolás! – közölte Basabusa bácsi, és felszedelőzködött a
birsszirtiekkel együtt kalóznak. Megdagadt a sok embertől Ördögbőr fregattja, akár egy pufi lufi ebéd után. A rengeteg matrózkalóz, még Basabusa
bácsi is falábat meg szemkötőt öltött, és kalózsapkát vett fel, ha dalolt a
jeges északi szél. És amikor Ördögbőr grófja felállt az árbockosárban, hogy
rákérdezzen, vajh’ ki a legembertelenebb, legborzasztóbb kalóz a vadvizeken szerteszét, a legények azt rikoltozták vissza mind:

M
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– Hát Ördögbőr az, ki
lenne más?! – s a birsszirtiek még hozzátették: – És tök jól áll neki
a vörös! Vágtatott a
fregatt, süvített a szél,
a csillagok pedig a felhők mögé menekültek,
ha Ördögbőr rettenetes
kompániáját látták a vizeken csörtetni. És amikor a
legények nekiálltak, hogy
feldúlják Grabancost,
az ottaniak, lévén nagy
macskatermesztők, kalózságra cserélték a cicákat.
Ördögbőr grófja mindig
is akart egy cicát.
Aztán a Vadvízen túlságosan inneni Fityfenén
egy óriás fregattot, egy
122 árbocos óceánjáró szörnyeteget adtak az ottani világhíres hajóácsok
azért, hogy elmehessenek az irtózatos Ördögbőr gróffal csibészkedni a tengerre. A fregatt elejébe oda volt faragva egy bocimedve. Ördögbőr grófja
el volt ragadtatva, és elnevezte a hajóját Ferihajónak.
És repült a Ferihajó, és egyre több lett a kalóz. Eljöttek Bakacsinbájról brigantinak a népek gumicukorért, a szabóságiak pedig a kifogyóban lévő
szemkötőket varrták meg, és hat szekérderék betyárgúnyát is adtak.
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1. Számozással tedd időrendbe az eseményeket!
A. Ördögbőr Grabancosba hajózik.
B. Ördögbőr a Birsszirtre megy.

C. Basabusa bácsi mérgesen fogadja Ördögbőréket.

4p

D. Basabusa bácsiék beállnak kalóznak.

2. K
 i milyen ajándékot adott Ördögbőréknek azért cserébe, hogy velük
tarthatnak a kalózhajón? Kösd össze!
egy óceánjárót.

B. A fityfeneiek

szemkötőket és betyárgúnyát.

C. A bakacsinbájiak

egy cicát.

D. A szabóságiak

gumicukrot.

IN

A. A grabancosiak

4p

3. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé I= igaz, H=hamis!
A. Basabusa bácsiék és Ördögbőrék hatalmas háborúba kezdtek.

M

B. Basabusa bácsi is felöltötte a szemkötőt, a falábat és a kalózsapkát.
C. Ördögbőr grófja utálta a macskákat.

4p

D. Egyre többen csatlakoztak Ördögbőr csapatához.

4. H
 ány új, értelmes szót tudsz kirakni FERIHAJÓ betűiből? Gyűjts minél
többet! (Egy-egy új szóhoz nem kell az összes betűt felhasználnod!)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5p

5. Melyik szót használja a szöveg az alábbi kifejezésekre? Keresd meg!
A. Élesíti a szúrásra, vágásra alkalmas fegyverét: .................................................
B. Éles eszközzel való feldarabolás: ........................................................................

TA

C. Ördögbőr sok emberből álló rettenetes csapata: .............................................

4p

D. Útonálló gazemberek: ..........................................................................................

6. M
 it gondolsz, melyik mondat igaz Ördögbőrre? Húzd alá a helyes
választ, majd választásodat indokold meg a szöveg alapján!
A. Ördögbőr valójában egy engedékeny, lágyszívű kalóz volt.

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

2p
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B. Ördögbőr valójában egy kegyetlen, könyörtelen kalóz volt.

4p

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

7. M
 elyik kifejezés mit jelent? Kösd össze!

1. Egyszerre süt a nap és esik az eső.

B. Az ördög cimborája.

2. Szerencséje van.

C. Ördöge van.

3. Nagyon fegyelmezetlen.

D. Veri az ördög a feleségét.

4. Alávaló, gonosz ember.

M

A. Az ördög bújt belé.

8. E gészítsd ki a mesecímeket! Kösd össze, ha kell, ragozd a szavakat a
megfelelő módon!
A. Az ördög három ......................................

1. asszony

B. A székely ...................................... meg az ördög

2. kérdés

C. Az ördög kilenc ......................................

3. aranyhajszál

3p

9. N
 ézd meg a szöveg melletti illusztrációt! Találd ki, melyik kalózra
gondoltunk, és karikázd be a képen!

TA

Akire gondoltunk:	• nincs szakálla
• van bajusza
• az árbockosárban áll
• sapka van a fején
• a sapka alól kilóg a haja
Milyen jellemző dolgot tudsz még elmondani róla, ami megkülönbözteti a többiektől?
.......................................................................................................................................................................................

2p

.......................................................................................................................................................................................
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10. V
 álassz ki egy neked tetsző jelenetet a szövegrészletből, és rajzold
le egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod,
iskolád!)

A következő feladatokat A három kismalac című népmeséhez kapcsolódóan állítottuk
össze neked. A mesét számos mesegyűjteményben megtalálhatod, mi az Egyszervolt
című kötetből dolgoztunk, amit a Csimota Kiadó adott ki 2014-ben. Ha a mese nincs
meg neked otthon, keresd meg a könyvtárban!
1. M
 iből NEM építettek a kismalacok házat maguknak? Karikázd be a
helyes válasz betűjelét!

M

A. Fából (rőzséből).
B. Üvegből.
C. Szalmából.

1p

D. Téglából (kőből).

2. M
 elyik tulajdonságok illenek Fehérkére, a harmadik, legidősebb
malackára? Húzd alá!
szorgalmas

mihaszna

rafinált

hisztis

4p

3. Melyik a kakukktojás? Húzd alá, majd indokold meg választásodat!
malac

süldő

koca

kanca

sertés

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

2p
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.......................................................................................................................................................................................

4. M
 elyik az a magyar népmese, amiben szintén egy kismalac a
főszereplő, és amelyikben a farkas szintén alaposan leforrázza
magát? Írd ide a mese címét!

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

1p

.......................................................................................................................................................................................
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5. K
 épzeld el, hogy te vagy Fehérke, a legidősebb malacka. Írj egy-két
mondatot, mit mondanál a testvéreidnek, miután megmenekültetek a
farkastól!		
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

M

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

5p

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

Összesen: 45 p
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