
Jelentkezési lap

……………………………..
Név

Lakcím: ………………………………………………….

Iskola: …………………………………………………... .

Osztály: ………………………………………………….

Email cím: ………………………………………………….

Telefonszám: ………………………………………...…..



Christine Nöstlinger …………………. írónő,  

1936. ………. 16-án született …………, és …………., egy bécsi elővárosban nőtt 

fel.  

Apja ………………… volt, anyja egy …………………. vezetőjeként dolgozott. 

Érettségi után ……………….. készült, de aztán alkalmazott grafikát tanult a bécsi 

Iparművészeti Akadémián. Néhány évig dolgozott grafikusként, majd férjhez ment 

…………… Nöstlingerhez. …… lányuk született, Barbara (1959) és Christine 

(1961).  

Írni akkor kezdett el, amikor a két gyermekével …………… volt. Egyszerűen 

elkezdett egy gyermekkönyvet ……………….. és írni. Sok történetét maga 

illusztrálta, néhány könyv képeit pedig ………………. rajzolta.  

Az írónő lelkes és kitűnő ………………, főzési tudományát ……….. 

szakácskönyvében is megosztja az érdeklődőkkel, melyekben nemcsak receptek, 

hasznos trükkök és tippek is találhatóak.  

Ötször nyerte el ……………………………………. 1983-ban egy interjúban 

„………………”-nak nevezte magát. Ma Bécsben, valamint egy alsó-ausztriai 

parasztbirtokon él. Könyvei több generáció kedvencei közé tartoznak, több mint 

………. nyelven olvashatóak.  

http://www.mora.hu/alkoto/nostlinger-christine 

1. Feladat 
Életrajz 

(Christine Nöstliger) 
 



2. Feladat 

Totó 

1. Bogi a húsvéti szünet alatt …………… átjárt  Szandrához. 

minden páros napon 

minden páratlan napon 

minden áldott nap 

2. Bogi persely-pónijának nyílása mellett ez a mondat állt. 

Lovas oktatásra. 

Lovas táborra. 

Lovas ismeretterjesztő könyvre. 

3. Bogi pólóját (mikor először látogatta meg Fricit) ……. lófej díszítette. 

1 

3 

2 

4. Mi Friciék tanítójának gúnyneve? 

Hipp-Happ 

Hopp-Hopp 

Hipp Hopp 

5. Hány csoportba válogatná Frici a telivéreket? 

1 

5 

3 

6. Bogi az első lovaglóórájára ………….. pólót és farmert vett fel. 

zöld 

fekete 

rózsaszín 

7. Hány megállót kellett utaznia Fricinek az idősek otthonáig? 

egy 

három 

négy 



8. Tízeske ….. van egy kis lovardája a villamos végállomásánál. 

feleségének 

unokájának 

testvérének 
 

9. Milyen ételre hívta meg Frici nagymamája az unokáját? 

kínaira 

pizzára 

hamburgerre 
 

10. Frici az első alkalom után még ……….. ment lovas oktatásra Rozihoz. 

négyszer 

háromszor 

ötször 
 

11. A lovarda bejáratára a következő volt kiírva. 

Lónevelde 

Pónifarm 

Póniklub 
 

12. Így kell felszállni a nyeregbe: 

bal lábat a kengyelbe, jobb lábat átvetni a póni hátán, felhúzódzkodni, jobb lábat a kengyelbe 

bal lábat a kengyelbe, felhúzódzkodni, jobb lábat átvetni a póni hátán, jobb lábat a kengyelbe 

felhúzódzkodni, jobb lábat a kengyelbe, bal lábat a kengyelbe, jobb lábat átvetni a póni hátán 
 

13. Bogianyu, az allergiás rohamot kapott Bogit, ………. 

a gyermekorvoshoz vitte. 

elvitte a lovak közeléből. 

kórházba vitte. 
 

13+1. Mire a ………….... utcába értek, Bogi már nem fuldoklott,  

nem is lihegett és a szeme sem volt annyira piros. 

Nyúl 

Őz 

Pipacs 



3. Feladat 
Rám ismersz? 

 

? 
o 2. a osztályba járok 
o megtanultam lovagolni 
o cincoginak és babszemjankónak csúfolnak 
o koromhoz képest kicsi vagyok 
o a tesómat Jocónak hívják 
o ha izgatott vagyok elvékonyodik a hangom 

?2. b osztályba járok 

o akaratos vagyok 
o mérges leszek ha valami nem úgy van, ahogy akarom 
o allergiás vagyok a lószőrre 
o azt mondják rólam, hogy igazi kis bestia vagyok 

? 
o Bogi a barátnőm 
o Bogi mellett ülök az iskolában 
o régóta rajongok a lovakért 

? 
o alacsony vagyok 
o szeretem tanítani a gyerekeket lovagolni 
o Tízeske unokája vagyok 
o nagyon kedves vagyok 
o a nagypapáméké a lovarda, ahol dolgozom 

 

? 
o néha pizzát szoktam rendelni 
o taxival is közlekedek 
o bridzselni is szoktam 
o idősek otthonában lakom 

 

 

 

 

 



4. Feladat 
Igaz-Hamis 

(Indokold is meg!) 
 

1. Frici és Bogi osztálytársak. 

Igaz - Hamis  

………………………………………………………………….. 

 

2. Bogi és Frici a húsvéti szünetben 8 napig nem találkoztak. 

Igaz - Hamis  

………………………………………………………………….. 

 

3. Bogi mindig is imádott olvasni. 

Igaz – Hamis 

…………………………………………………………………… 

 

4. Frici féltékeny volt Szandrára. 

Igaz – Hamis 

…………………………………………………………………….. 

 

5. Bogi ablakpárkányán világoskék póni állt. 

Igaz – Hamis 

…………………………………………………………………….  



6. Frici nem tudott lovagolni. 

Igaz – Hamis 

…………………………………………………………… 

 

7. Frici nagymamája a családjával él együtt. 

Igaz - Hamis  

………………………………………………………… 

 

8. Rozi egy póni. 

Igaz – Hamis 

………………………………………………………… 

 

9. Fricinek harmadszorra sikerült felülni Rozi hátára. 

Igaz - Hamis  

…………………………………………………………. 

 

10. Karesz egyfolytában szidta Fricit, miközben tanította lovagolni. 

Igaz - Hamis  

……………………………………………………………… 

 



5. Feladat 
Keresztrejtvény 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. .

12.

13.

14.

15.

1. Hány héten belül készült el Lackó lovardája?
2. Bogi szobaajtajának belső felén ez a tárgy függött
3. Mit adott jutalmul kislánykorában Frici anyukája 
a lovának?
4. Ezen a napon szokták Friciék meglátogatni 
a nagymamát.
5. ……. rendes neve Lizi.
6. Friciék tanárának rendes neve.
7. Friciék a húsvéti szünetben  ……………….. utaztak.
8. Frici második lovaglóórája szombaton …………..  volt.
9. Mibe vannak csomagolva a csokoládépatkók 
Bogi szobájában?
10. Ilyen járművel indult el Frici és nagymamája Tízeske 
unokájához.
11. Kit hív Frici nagymamája Tízeskének?
12. Ebből az anyagból készült a póni, ami Bogi 
ablakpárkányán állt?
13. Ő fertőzte meg Bogit az olvasással.
14. "Az utolsó órán Fricinek eszébe jutott kitől 
kérjen tanácsot: ………………………!"
15. Nagymamának olyan éles a füle, mint 
a ………………….. .

Megfejtés: Ebben a sorozatban is megjelent a 
könyv: 
………………………………

Mi jellemző erre a könyvsorozatra?

1. ….................................................

2. ….................................................

3. ….................................................

4. ….................................................



6. Feladat 
Ki mondta? Kinek mondta? 

 
 

1. „Leszel szíves te is részt venni ebben a hülye 

ruhaválogatásban? „ 

…..…...……………. – ……………………… 

2. „Hát veled meg mi van? Vadalmába haraptál?” 

…..…...……………. – ……………………… 

3. „Bárányhimlő vagy kanyaró?” 

…..…...……………. – ……………………… 

4. „Amikor annyi idős voltam, mint Bogi, én is bolondultam 

a lovakért.” 

…..…...……………. – ……………………… 

5. „Miért néznélek hülyének?” 

…..…...……………. – ……………………… 

6. „Jippi-jippi-jeee! Olyan boldog vagyok, mindjárt 

felrepülök a levegőbe!” 

…..…...……………. – ……………………… 

7. „Indulunk. Fizetek!” 

…..…...……………. – ……………………… 

8. „Aki fél az nem egész.” 

…..…...……………. – ……………………… 

9. „Szívdobogásom, fülzúgásom, térdremegésem és 

hascsikarásom van.” 

…..…...……………. – ……………………… 


