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!

Az alábbi linken Finy Petra rövid életrajzát olvashatod:
https://www.pagony.hu/finy-petra-3
A link segítségével válaszolj a kérdésekre!
Neve:_____________________________________
Születésének éve:___________________________
Foglalkozása:_______________________________

2. feladat
Olvasd el a könyv hátsó borítóját és töltsd ki az alábbi részletet!

A sorozatot Berg Judit könyveivel kezdtük, Finy Petra köteteivel folytatjuk – a főszereplőnk
továbbra is _______________, Kamilla, no meg _______________, és ________________,
az időutazók! Az ókori Egyiptom után most irány az ókori_____________, ahol hőseinknek
az ________________ kell az egyik versenyzőn segíteniük.

3. feladat
Kösd össze a képet a hozzá illő szóval, majd egészítsd ki a mondatokat a megfelelő
kifejezéssel! Hogyan kapcsolódnak a képek a történethez?

Görögország / görög

Drachma

Khiton

„Egy ókori ________olimpiára kéne menned Kamillával.”
„A_______? Kellemes viselet a hőségben. Nekem tetszik, és jók a fibuláim is! – csodálta
meg csatjait Kamilla.”
„-Aranytallért? Nem__________kellene kapnunk? – firtatta Milu. Ő is tudott ezt-azt a
történelemről.”

Sárkány

Olajlevél

Zeusz

„Aztán Bátor és Buci ____________ változott: az időutazáshoz mindig átalakultak.”
„Az első olimpiát ott rendezték, ahol _____________ legyőzte az apját. A hely neve Olümpia.”
„ – Akkor nagyon szorítunk! – mondta a fiú. – Én már látlak is ____________- koszorúval
a fejeden! – biztatta Kamilla.”

4. feladat
Totó
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

1. ______bácsi számított a világ legnagyobb időutazójának.
a, Józsi

b, Artúr

c, Milu

2. Időutazó sárkánykutya
a, Bátor
b, Frakk

c, Garfield

3. Időutazó sárkánycica
a, Takosz b, Gigó

c, Buci

4. Kislány, aki az ókori görög olimpiára utazott vissza az időben Miluval.
a, Drachma b, Kamilla c, Khiton
5. Mi a jelentése az olimpiai játéknak?
a, a görögök sportversenye
b, egy finom csoki márkája

c, süti recept

6. Mi a hümation?
a, egy betegség neve
b, a görög köpeny elnevezése
c, egy matematikai művelet neve

5. feladat
Igaz –Hamis (Indokold meg, miért!)

Milu és Kamilla azért utaztak az időben, hogy megakadályozzák egy Takosz nevű sportoló
olimpiai győzelmét.

Az első olimpiát egy Khiton nevű helyen rendezték. Itt győzte le Zeusz az édesapját.

Az időutazók a görögországi Olümpiába utaztak, időszámításunk előtt 700-ba.

Az olimpia győzteseit nem ünnepelték, nem tisztelték, pénzt sem kaptak.

Takosz három számban lett első, ezzel megnyerte az olimpiát.

Férjes asszonyok is megnézhették az ókori olimpiai játékokat.

6. feladat

Állítsd számozással helyes sorrendbe az eseményeket!
Gigóék elrabolták a Bátor és Buci nevű sárkányokat.
Bátor, Buci, Milu és Kamilla az időutazás segítségével eljutnak az ókori Görögországba.
Milu és Kamilla olívaolajat hozott a sportolóknak.
Takosz megnyerte az olimpiát.
Artúr bácsi aranytallérja fénylő karddá változott.
Artúr bácsi megpörgette a földgömböt és Európa déli csücskére mutatott.

7. feladat
Ki mondta, kinek? Írd a buborékba a neveket!

„Igen, a felnőttek sokszor teszik tönkre maguk körül a dolgokat.”

„Hát ezért nem szabad utaznom az időben! Olyan szétszórt vagyok, hogy a végén még
ottfelejteném magam valahol!”

„Látod, mennyit tudsz? Mire is mennénk nélküled?”

„Takosz, az öttusa nagy esélyese kért olajat?”

„Ne nevettess! Egy törpe akarja megvédeni a nagy Takoszt?”

„Igazatok volt, meg akartak támadni. Az ilyen sportolók az olimpia szégyenei!”

8. feladat
Keresztrejtvény
Írd be a megfejtést a keresztrejtvény megfelelő soraiba!

M

1. Kamilla barátja.
2. Résztvevő a sportversenyen.
3. „Buciék kék_______ fújtak, így tudtak elrepülni az időben.”
4. Megnyerte a történetben szereplő olimpiát.
5. A trikó rövid megnevezése. (Ókori görög hivatásos versenyző neve.)
6. A könyv szerzőjének vezetékneve.
7. A verseny harmadik számában ezzel versenyzett Takosz és Gigó.
8. Gigóék ezt viselték, amikor tőrbe csalták a gyerekeket.
9. Ezt írják az olimpia győzteséről.
10. Milu társa a kalandok során.
11. Görög isten neve.
12. Az _______-i Görögországban van küldetése a 4 hősnek.
13. A görög hümation.
Megfejtés:________________________________________________________ sorozat
A megfejtés sorozatába tartozó könyvekből szemezgettünk néhányat:
Finy Petra: Milu Egyiptomban
Finy Petra: Milu az indiánok között, Berg Judit: Tökmagok a piramisban

