Jelentkezési lap

Név: ......................................................................................................................
Lakcím:..................................................................................................................
Iskola: ...................................................................................................................
Osztály: .................................................................................................................
E-mail cím .............................................................................................................
Iskola e-mail címe: ................................................................................................
Telefonszám:.........................................................................................................

Kérjük, hogy minden mezőt tollal és olvasható nyomtatott betűkkel töltsetek ki!

1. feladat

Az alábbi linken Kertész Erzsi rövid önéletrajzát olvashatod:
http://kerteszerzsi.hu/
A link segítségével válaszolj a kérdésekre!
Neve: ……………………………………………………………………………………..
Végzettsége: ………………………………………………………………………..
Vedd magad elé a könyvet!
Ki illusztrálta a könyvet? (Ki rajzolta a rajzokat?)
……………………………………………………………………………………………….

2. feladat
A könyvben található rajz segítségével egészítsd ki a Panthera hiányzó elemeit!
Mit rejt a hegy gyomra, amire Meredek Johnny is áhítozik? Jelöld be a képen, írd oda a megfejtést!
Hol található a recepciós lakhelye? Jelöld be a képen!

3. feladat
Ki mondta kinek? Írd az ábrákba a szereplők nevét!
„ – Csak ne lenne mindig az az érzésem, hogy valaki figyel! … - Frászt kapok ettől az épülettől!
Hangokat hallok meg lépéseket! Meg sokszor olyan, mintha valaki titokban lesne rám… Most is!”

„- Eléneklem párszor, ide a füledbe, nem is kell figyelned. És ha elég sokszor ismétlem, magától
berögződik majd!

„- Nézd fiam! – mondta jólelkűen, miközben egy tiszta ronggyal törölgetni kezdte ____kivörösödött
képét. – Te itt mindenféle csúfságot művelsz, hát nem szégyelled magad?! Mit szólna anyád, ha
látna?”

„- Tudod, az jár a fejemben, hogy ha leleplezzük ezt a bűnbandát, talán még a Híres Asszonyok
magazinba is bekerülhetek. Veled együtt. Képzeld csak el, mit szólna Gizus a szomszédból!”

„- Maga nincs magánál! Hát mit képzel? Az, hogy engem idekötöztek, csak egy dolog! Alattomos csel
volt, na! De ha megjön a főnök, meg a szép, de gonosz titkárnője, azok fasírtot csinálnak magukból
egy-kettőre!”

„- Hát, hogy a magatok fajta mohó szerencsevadászok csak akkor jussanak be a barlangba, ha
megérdemlik. Ha már megmászták a hegyet! Ami eddig senkinek sem sikerült – tette hozzá álszentül,
bocsánatkérő arccal.”

„ – Zsákot is adjunk hozzá főnök! Különben mibe gyűjtik neked a cuccot?”

„ – Megígérte!... - Azt tesszük amit kért. Megtaláltuk a kincset, de csak akkor fogunk bányászni
magának, ha a… a szavát adja…”

„ – Hisztiről szó sem lehet. Úgy látom te vagy a gyenge láncszem a csapatban. Mit csináljunk vele?”

„-Te?! Mit tudsz te biztos forrásból? Jobb lenne, ha inkább elkezdenél edzeni, vagy fogyózni, mert
fogadok, hogy a fal negyedéig sem leszel képes felkapaszkodni!”

4. feladat
Ki vagyok én? Írd a szereplő nevét a keretbe! A képek a szereplőket ábrázolják,
de jellemzésük rossz helyre került. Számozással tedd helyre az elrontott
sorrendet! Írd a képek mellé a megfelelő számú jellemzést! Figyelem! Van egy
kakukktojás jellemzés, ami egyik képhez sem illik!
1. „Koszos szakadozott rongyok lógtak a vézna testén, és hosszú, gubancos ősz
haja hátul derekáig ért. Már ha éppen nem fújta szerteszét a süvítő szél. Ráncos,
aszott arcából szúrós tekintet meredt ránk, és ahogy kiabált, láttuk, hogy alig
néhány szuvas fog árválkodik itt-ott, elszórva a szájában.”

2. „De én akkor is észrevettem, mert én mindent észreveszek. Ha az ember
keveset beszél, egyszerűen kiélesednek az érzékszervei, ezt egy természetfilmből
tudom, illetve inkább kikövetkeztettem az ott elhangzottakból.”

3.„________ volt egy nyomott képű ölebe is, egy kicsinyített bulldogszerűség,
akinek folyton cuppogott, meg tyutyuzott, és azt meg ___________hivták. (2
választ várunk!)

4. „…viszont nagy hatással volt mindannyiunkra. A lányok szerint idős kora
ellenére is (legalább negyvenévesnek tűnt, ha nem többnek) jóképű és kisportolt
férfi volt, minket, fiúkat pedig elkápráztattak a kalandjai, amikre néha csak egyegy hanyagul odavetett félmondattal utalt.”

5. „Másik országban született, ahol nagy hegyek vannak, és már kicsi korától
kezdve sokat mászott hegyeken, völgyeken, sziklákon keresztül. …egyébként
mindig két különböző színű cipőt hord és olyan kabátot, amit a lányok szerint a
turkálók férfi részlegén lehet kapni, gyűrött és a térde alá lóg.”

6. „aki csak azért jelentkezett a mászótanfolyamra, mert titkon szerelmes
Gekkóba, és mert Helgának ő az egyetlen barátnője. Vagy inkább az egyetlen, aki
jól viseli a stílusát. Ő csak vihog, és ennyi, nem túl bonyolult.”

7. „Tavaly hét tantárgyból kapott szaktanári dícséretet, azóta ___________-nak
csúfolják. Egyesek szerint még jól is néz ki, bár mintha picit mindig mérges lenne az
arca, és ráadásul mindenkinek beszól, szóval nem túl vidám lány.”

8.„Ő nem annyira helyes senki szerint, kicsit kövérkés, szemüveges, és
általában mindenkivel jóban van. Rengeteget beszél, talán ezért lett jó
barátom.”

9. „A kis teakonyha közepén egy székhez kötözve idős, ősz hajú asszony
bágyadozott, olykor köhintett egyet. Orrán félrecsúszott a szemüveg.”

10. „…mindenfajta műszaki eszköz iránt szintén mélységes előítélettel
viseltetett, ám azt, hogy on és off, még ő is látta már valahol.”

5. feladat
Villámkérdések. Válaszolj az alábbi kérésekre!

Melyik szereplő meséli el a történetet?

Melyik diákot csúfolják havasi gyopárnak?

Ki a történetben a hétfejű sárkányként emlegetett lány?

Hogy hívták a hegymászó csapat iskolai osztályfőnökét?

Ki volt az a csapattag, aki meg sem mászta a hegyet, hanem állandóan bujkált valahol?

Milyen emberi testrészre utaló tulajdonsággal bírnak a Panthera hegy erdőségét alkotó fák?

Milyen vonyító állattól féltek a gyerekek az erdőben?

Ki mászta meg végül a Pantherát és hozta magával a kulcsot?

Ki nem vett részt a hegymászó tanfolyamon a hat fiatal közül?
Helga, Vince, Noémi, Gubó, Kismukk, Gekkó

Hogy hívják Meredek Johnny asszisztensnőjét?

6. feladat
Számozással rakd sorrendbe a történet eseményeit!

Kismukk a Panthera hógömbjét egy óriási játékboltban hagyta.

Kismukk rosszullétet színlelve (vírusos gyomorrontásjárvány) próbálta elterelni Johnny és Lavínia
figyelmét az ajtót rázogató Noémiről.

Noémi visszanagyította Vincét a szabadvers és az átméretező gép segítségével.

Noémi lekicsinyítette Nemeresztet, Rozikát és a szekrényt az átméretező géppel.

Vince és Noémi lekicsinyítette Gubót és Lavinát az átméretező géppel.

Johnny lekicsinyítette Virágot és Noémit.

A Pantherát lekicsinyítették üveggömb méretű hógömbbé, Kismukk pedig zsebre vágta.

Rozika és Noémi bezárták Gubót a teakonyhába.

Az iskolában mind a hat diák igazgatói dicséretben részesült példamutató közösségi viselkedésükért
(Noémit külön is kiemelték).
Noémi megtalálja Rozikát a kis teakonyha közepén egy székhez kötözve.

7. feladat
TOTÓ – Húzd alá a helyes választ és kösd össze a hozzá tartozó képpel!

A Panthera mászócsapatát hártyáslábú sakálok támadták meg.
Ezek a sakálok
a, tudnak fára mászni
b, tudnak úszni
c, utánozzák az emberi hangot

A hegymászó tanfolyam résztvevői egy hideget árasztó
___________találnak a művelődési házban.
a, hűtőszekrényt
b, jégvermet
c, makett hegyet

Kismukk kinyitja a hegy gyomrához vezető ajtót. Ezt az ajtót
a, több száz éve a recepciós Mihály őrzi a megfelelő kulcsra várva
b, varázsigével lehet kinyitni
c, közös erővel próbálták kinyitni, de zárva maradt

A hegymászó csapat __________ tart az erdőben.
a, haditanácsot
b, szalonnasütést
c, sakálüldözést

Meredek Johnny által hangyányi méretűre zsugorított kis csapat
szembetalálkozik__________.
(Hagyatkozz a képre!)
a, Lavíniával
b, Nemereszttel
c, Rozikával

Az első csendkavics megtalálása
a, a tűlevelű erdő közepén, az avarban
b, egy folyómederben történt
c, a recepcióstól kapták az első csendkavicsot

