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Majoros Nóra: Bolygóvadászok
Ebben a feladatsorban Majoros Nóra Bolygóvadászok
című kötetéhez kapcsolódóan találsz feladatokat.
A könyvet Rátkai Kornél illusztrálta, és a Kolibri Kiadó
adta ki, 2016-ban.

M

IN

Palka az anyukájával élt egy olyan picike házban,
amelynek csak egyetlen szobája volt. A falakat díszítő,
rózsaszín tapétát közösen választották ki. Palka apukája
nem élt velük, de havonta egyszer találkoztak egy cukrászdában, és olyankor Palka
annyi minyont tömhetett magába, amennyit csak akart. Legjobban a puncsosat
szerette, alkalomadtán a citromosat is, de a vaníliásat egyáltalán nem. Palka
anyukája ápolónő volt, és sokszor éjszaka is dolgoznia kellett. Ilyenkor a kislány
fogta az iskolatáskáját meg a plüss zsebkutyáját, és átment a szomszédba, ahol két
fiú lakott: Alex és Miló.
Palka és Alex osztálytársak voltak, harmadikosok. Miló, az idősebbik fiú hetedikbe
járt, és ő volt a legmenőbb srác az egész iskolában. Nemcsak szemtelenül kék szeme
miatt, hanem mert ő volt a focicsapat kapitánya.
Alexék háza különleges volt. Nagy és zegzugos, mindenkinek jutott külön szoba, sőt
a padlásszobában egy igazi csillagvizsgálót is kialakítottak, igazi űrteleszkóppal.
A fiúk szülei ugyanis csillagászok voltak. A házban minden lámpa egy-egy bolygóra
hasonlított. Palka kedvence a Szaturnusz volt, amely a konyhaasztal fölött függött.
A kislány bekopogott, mire Szofi néni nyitott ajtót.
– Gyere csak be, éppen most készült el a pizza.
Már az előszobában is érezni lehetett az illatát. Palka beszaladt a konyhába.
– Hia, Halka!– köszönt neki Alex teli szájjal, és fújtatott is hozzá, annyira égette a
nyelvét a falat.
Még borzas, vörös haja is remegett, úgy kapkodta a levegőt. Sokat viccelődtek
azon, hogyan lehet valakinek ennyire vörös a haja, amikor a családban mindenkié
gesztenyebarna.
– Hagyjatok Milónak is – kérte őket Szofi néni –, mindjárt hazaér az edzésről.
Vacsora után Szofi néni a padlásszoba felé vette az irányt, mert odakint már
besötétedett, és ilyenkor tudta a legjobban figyelemmel kísérni a csillagokat.
Miután a gyerekek jóllaktak, Palka elmosogatta az edényeket, Alex pedig elővett
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a) Testvérek voltak.
c) Ellenségek voltak.

TA

1. Milyen viszonyban volt Palka és Alex? Húzd alá! Vigyázz, több jó
válasz is lehetséges!
b) Szomszédok voltak.

4p

d) Osztálytársak voltak.

2. M
 ilyen napszakban játszódik a jelenet? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!
a) Hajnalban.
c) Éjszaka.

b) Este.

1p

d) Délben.

IN

3. Melyik állítás NEM igaz Alex mamájára?
a) Három fia van.

b) Csillagász.

c) Barna hajú.

d) Tud pizzát sütni.

1p

4. Melyik esemény történt legelőször? Karikázd be a betűjelét!
a) Szofi néni a padlásszobába megy.
b) Palka bekopog Alexékhoz.

c) Szofi néni beteszi a pizzát a sütőbe.

1p

d) Palka elmosogat.

M

M

IN

TA

egy újságot, és megkereste benne a keresztrejtvényt. Alex minden rejtvényt meg
tudott fejteni.
– Nem akarsz inkább játszani? Van nálam gyurma.
Alex nem mondott semmit, csak kitépett egy lapot az újságból, és Palka elé tette az
asztalra.
– Ezen gyurmázz, légyszi, nehogy összekend a terítőt!
Palka egy rúd zöld gyurmát vett elő a táskájából. Gombócokat gyúrt belőle, aztán
tüskéket is készített rájuk, végül egyenesen a fiú elé kiterített újságra gurította mindet.
– Hé, mik ezek? – söpörte le a betolakodókat Alex.
– Űrbogáncsok, akik éppen elfoglalják a rejtvénybolygót. Mentsd meg, ha tudod!
Palka hirtelen elkente az egyik űrbogáncsot a rejtvényen.
– Vigyázz, tönkreteszed! – kiáltotta Alex.
– Viűűű, viűűűű – szirénázta Palka. – Figyelem, idegenek támadják a galaxist!
Alex kirántotta a papírt a gyurma alól.
– Ne már, gyurmás lesz a terítő! – sikította
Palka.
Alex elvigyorodott, és meglobogtatta a
lapot Palka szeme előtt. A kislány ekkor
vette észre, hogy a kép tényleg űrhajót
ábrázol.
– Most megsemmisítem az idegenek
űrhajóját! – vigyorgott Alex.
Alex majdnem összegyűrte, de Palka
megfogta a kezét.
– Várj! Olvassuk el, mit írnak róla! Érdekes
lehet.
Alex fintorogva tette le az újságlapot.
– Olvasd, ha akarod.
– Igazi űrkaland… Bolygóvadászokat
keresünk! – olvasta Palka.
Mire Palka a hirdetés végére ért, Miló már
az ajtóban állt, és lelkesen füttyentett.
– Öcsisajt, ez aztán a nekünk való kaland!
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5. Keress minden szóra szinonimát (rokon értelmű szót) a szövegben!
a) lóg: ............................................................................................................................
b) legnépszerűbb: .......................................................................................................
c) kiszakít: .....................................................................................................................
d) elmaszatolta: ...........................................................................................................

4p

6. N
 aprendszerünk bolygóiból kihagytunk egyet. Melyik az? Írd be a
sorba! Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban
vagy az interneten!
Föld

Neptunusz

Mars

Szaturnusz

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

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

TA

Uránusz

Vénusz

Régebben 9 bolygót tartottak számon, ám ebből az egyiket 2006-ban
törpebolygónak nyilvánították. Melyik ez a bolygó?

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

2p

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

7. M
 elyik az a híres francia történet, amelyikben különös szerepet kap
egy B-612-es nevű kisbolygó? Írd le a címét és a szerző nevét!

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

2p
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M

• Miló...

J harmadikos

• Palka gyurmájának a színe...
• Alex hajszíne...

Ö vörös

• Palka kedvenc alvóállata...

E vaníliás

10. Rajzold le a Palka által készített űrbogáncsokat egy külön lapra!
Ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!

T apukájával
Ö puncsos

A következő feladatok a Mátyás az ihásznál című meséhez kapcsolódnak. A mesét
megtalálod a Kriza Ildikó által válogatott Mesék és mondák Mátyás királyról című
kötetben (Helikon Kiadó, 2016), vagy megkeresheted az interneten, a http://mek.oszk.
hu/06500/06599/06599.htm oldalon!

N hetedikes
C zöld

Ú kék

T gesztenyebarna
É plüssmackó

L plüsskutya

M

• Palka kedvenc minyonja a...

5p

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

8. K
 arikázd be az igaz válaszok betűjelét, és ha ügyes voltál, a végén a
betűket összeolvasva megtudod, hogy hívják „égi szekerünket”!
G anyukájával

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

Cím: ....................................................................................................................................................................

• Palka együtt élt az...

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

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

Szerző: .............................................................................................................................................................

TA

Merkúr

9. Írd meg röviden a bolygóvadász-hirdetést! Figyelj rá, hogy
fogalmazásod tartalmazza, hogy ki adta fel a hirdetést,
kiknek a jelentkezését várják, és hogy milyen okból keresnek
bolygóvadászokat!

1. M
 ilyen napszakban kezdődik a történet? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!

7p
Megfejtés: .......................................................................................................................................................

a) reggel

b) hajnalban

c) délben

d) este

1p

2. M
 elyik tulajdonság melyik szereplőre igaz? Írd mellé! Vigyázz egy szereplő
több helyre is kerülhet!
a) igazságos: ................................................................
b) merész: ................................................................

TA

c) gőgös: ................................................................

4p

d) illemtudó: ................................................................

3. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I = igaz, H = hamis!
a) Mátyás király ügyesen fogta meg a birkákat.
b) Mátyásnak nem volt bicskája.

c) Az ihász rácsapott Mátyás kezére.

4p

d) Az ihász nem mert rácsapni a gróf kezére.

IN

4. M
 elyik közmondás illik legjobban a történethez? Karikázd be a
betűjelét!
a) Más kárán tanul a bolond.

b) Nincs oly hitvány könyv, melyből ember nem tanulhat.
1p

c) Ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.
d) Édesebb az alma, ha nincs ott a pásztor.

M

5. M
 elyik hozzávaló nem kell a paprikáshoz? Karikázd be a helyes
válasz betűjelét!
a) hagyma

b) pirospaprika

c) méz

d) só

1p

Összesen: 38 p
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