
Jelentkezési lap

……………………………………………………………………..

NÉV

Lakcím: …………………………………………….

Iskola: ……………………………………………...

Osztály: …………………………………………….

E-mail cím: ………………………………………...

Telefonszám: ………………………………………



Egyezések – Különbségek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  színész: Asthon Kutcher, ZAC Efron  

©  könyv: Szívek szállodája, Két Lotti 

©  film: ketten a slamasztikában, HSM 

©  zene: Beyoncé, Adele 

©  tantárgy: ének, irodalom 

 

©  magasság: 165 cm 

©  kiló: 48 

©  hajszín: szőkésbarna 

©  szemek: kékeszöld 

©  magasabb a fájdalomküszöbe 

©  sminkelni is tud 

 

DorciNorci



Igaz – Hamis 
 

1. A könyv ikrei 13 évesek. 

Igaz - Hamis  

2. Dorci HSM levelezőpartnere Lina. 

Igaz - Hamis 

3. Dóri-Nóri szülei elváltak. 

Igaz - Hamis 

4. Dorci szülei egy középiskolai bulin találkoztak először. 

Igaz - Hamis  

5. Dóri a hangszerek közül a gitárt választotta. 

Igaz - hamis 

6. Nóri kedvenc tantárgya a töri. 

Igaz - Hamis 

7. Dórit bezárták a büntiszobába. 

Igaz - Hamis  

8. Lilla nem Budapesten lakik. 

Igaz - Hamis 

9. Dórinak mielőtt belekezdhetett a gitározásba szolfézselőkészítőre 

kellett járni. Ez egy évig tartott. 

Igaz - Hamis  

10. Az ikrek 3 évesek voltak, mikor apukájuk elköltözött otthonról. 

Igaz - Hamis  
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Megfejtés: ……………………………….. 

Kik a fanatikus rajongóik? ………………………………….. 

 

1. Karesz a …………………. Srác az egész osztályban.

2. Az ikrek édesenyja ezért a könyvért rajongott. 

3. Lilla nem jár iskolába, mert 
………………………. .

4. Hány éve tanul a zongorázni Nóri?
 
5. Ebben a városban lakik Lilla. 

6. "A kémi tanárunk ………………- -bá, 
aki egy édespofa."

7. Hányadik osztályosok ültek 
az első sorban a sulinapon? 

8. Máté és Gergő a két szépfiú. 
Az elektronilus zenék hívei. 
Nóri és Dóri így nevezik őket. 

9. Mit tanít "Gál Noémi"? - Béres tanárnő 

10. Így hívják a töri tanárt?

11. Lilla cicájának neve?

12. "Lendvai azt gondolja, hogy csupa egyházi 
iskolás növendéket okít zenére. Észre vehette volna, 
hogy ez nem a ………… ."

13. Ők ülnek az osztályteremben a fal melletti padsorban. 

14. Dóri ikertestvére. 

15. Ki Móni padtársa és legjobb barátnője?

16. Ilyen színű volt Dóri régi hajcsatja.
 
17. Neki fogja Dóri dedikálni 
az első nyomtatásban megjelent könyvét. 

Keresztrejtvény



Ki   Kicsoda  
 

Keresd meg a rám jellemző dolgokat! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Az iskola első hetében betegen 

feküdtem otthon. 

 A barátnőmet Adriennek 

hívják. 

 HSM rajongó vagyok. 

 Az első bulimon rágyújtottam 

egy cigarettára. 

 Szegeden lakom.  

 A legjobb barátnőmet Lillának 

hívják. 

 Basszusgitározok. 

 Apukám állandóan dolgozik. 

 Állítólag odavannak értem a 

lányok. 

 Nemsokára megszületik a 

harmadik gyermekem. 

 A legjobb barátnőm Móni. 

 Hárman élünk egy II. kerületi 

lakásban.  

 Van egy pasim „Attila”. J  

 Van egy cicám, akit Dömének 

hívnak. 

 Ikerlányaim vannak. 

 Van egy zenekarom. 

 Rajongok ZAC-ért. 

 Bölcsész vagyok. 

 Szeretem az Opel Corsát. 

 Kedvenc könyvem a Két Lotti. 

 Magántanuló vagyok. 

 HSM-fan vagyok. 

 Anyukám varrónő. 

 Van egy virtuális 

levelezőtársam. 

 Szerelmes vagyok egy gyönyörű 

srácba. 

 Szerelmes voltam egy fiúba, de 

egy bulin ki is ábrándultam 

belőle. 

 Egy újságnál dolgozom 

szerkesztőként. 

 Játéktesztelő vagyok. 

 Informatikai analfabéta vagyok.

 



Tanárkereső
 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tantárgy:

Tantárgy:

Tantárgy:

Tantárgy: Tanár neve:

Tanár neve:

Tanár neve:

Tanár neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgy: Tanár neve:

Tantárgy: Tanár neve:

Tantárgy: Tanár neve:

Tantárgy: Tanár neve:



TOTÓ 

 

1. A plázában általában ….. fokkal hidegebb van kánikulában, mint az 

utcán. 

10 

20 

15 

2. Hányadik héten hiányzott Dóri a suliból? 

az elsőn 

a másodikon 

a harmadikon 

3. Mit jelent a HSM betűszó? 

Heart School Music 

Holy Sacred Music 

High School Musical 

4. A lányok a szülők válása után ……. . 

az anyukájuknál maradtak 

az apukájuknál maradtak 

Dóri az apukájánál, Nóri az anyukájánál maradt 

5. A torokgyulladás 2 pozitívuma: …….. . 

9 résznyi ZAC + Lilla 

nem kell iskolába menni+ Lilla 

9 résznyi HSM + nincs suli 

6. Ennyien voltak a stréberek az osztályban. 

négyen 

nyolcan 

hatan 

7. Melyik a „normálisak” padsora? 

jobb szélső? 

bal szélső? 

középső 



 

 

8. Nóri hangszere a ….. . 

hegedű 

zongora 

klarinét 

9. Dóri kedvenc tantárgya …. . 

ének 

irodalom 

matek 

10. Ebbe az osztályba jár Bíró Dávid. 

11/C 

11/B 

11/A 

11. Melyik hangszeren játszik Dávid? 

dob 

elektromos orgona 

basszusgitár 

12. Mit rejt a maci zipzáras hasa? 

zsebpénzt 

ékszereket 

egy dobozka kulcsát 

13. Az ikrek apukájának van egy barátnője. Melyik városban lakik? 

Szeged 

Pécs 

Siófok 

13+1. 

13+1. Miután megérkezett a két lány a buliba, Nóri egyből ………….. . 

elkezdett szendvicseket enni 

rágyújtott 

elkezdett énekelni 



Villámkérdések 

 

 

Milyen színű hajcsatot hordott régen Nóri?  ………….. 

Mit akart elcsenni Nóri Halmai óráján a tanári asztalról?  …………….. 

Hogy hívják a „görög istent”? ………………… 

Ki hívta Nórit vokalistának a zenekarába?  …………………. 

Mi a fadoboz kétségkívül legundibb lakója?  …………………. 

Az ikrek apukájának van egy barátnője. Hogy hívják?  …………….. 

Amikor a lányok megtudták, hogy testvérük lesz, nagyon kiakadtak. Ki volt az, 

aki nem volt hajlandó találkozni az apukájával?  …………….….. 

Hová tűnt Dóri homlokáról az alapozó? …………………………….. 

Hány órakor várta a lányokat az apukájuk a buli éjszakáján a kocsiban? ………. 

„Milyen volt a buli lányok? – kérdezte az apa.  …………. morogta Dóri, 

……………. áradozott Nóri. / ………… – Dóri, …………….. 6 Nóri 

Mi lett a „görög istenből” (miután Dóri szemében az erkélyről a földön 

landolt)? ………………………..  

Hol „szedte” fel nyáron Nóri a fantompasit? …………………… 

Hogy hívják a fantompasit? ……………………. 

Hol kollégista Fantom-Attila? ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


