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Kedves Klubtársam!
Lássuk az elsõ feladatsort! Ne feledd, hogy a többszörös választásos

feladatoknál csak akkor kapsz egy pontot, ha minden helyes választ
jelölsz, és hibás választ nem jelölsz be.

Sok sikert, jó munkát kívánunk! Bendegúz

Sara Pennypacker: Klementin – részlet
A mamám letette a ceruzát, és felnézett. – Klementin, olyan mamát

szeretnél, aki bankban dolgozik, és elegáns ruhában jár?
Jól bevarrtam a számat, hogy ne mondhassam, hogy Néha talán igen, és

gyorsan kinéztem az ablakon. (…) És akkor rádöbbentem, hogy itt az ideje,
hogy eláruljam a titkomat. – Ha nagy leszek, talán én is mûvész leszek.

És tudjátok, mit válaszolt?
– Ó, Klementin, hiszen máris az vagy! Lehet, hogy végül valami egé-

szen más foglalkozást választasz – bármit, ami csak érdekel –, de mindig
is mûvész maradsz. Egyszerûen az vagy, és kész.

És a nappali szobánk – közepén a rajzasztallal – egyszeriben tökéletesen
ízlésessé változott! De most már szinte égtek az ujjaim a vágytól, hogy



rajzolhassanak, hát belebújtam a dzsekimbe, és rohantam a parkba, hogy
keressek valami érdekes rajzolnivalót.

A papám szerint nagy érzékem van ahhoz, hogy észrevegyem az érdekes
dolgokat. Sõt, azt mondja, ha az érdekes dolgok észrevétele egy sportág
volna, már el se bírná a nyakam azt a rengeteg aranyérmet. A papám
szerint ez Igen Jó Jel a Jövõmre Nézve. Szerinte persze detektívnek is jó
lennék, sõt, a megfigyelõképesség minden pályán jól jöhet.

A mamám szerint pedig azt jelenti, hogy jó mûvész lehet belõlem.
Vagy író. Tavaly eljött a sulinkba egy írónõ, és azt mondta: Figyeljetek!

De nem úgy értette, hogy a tanárra, hanem arra, ami körülöttünk folyik,
hogy írni tudjunk róla. (…)

Na, szóval, író ugyan nem leszek – annyit ülni egy helyben?! Azt már
nem! –, de észreveszem, és le is írom az érdekes dolgokat. És lerajzolom.

A parkban mindjárt meg is láttam valamit: egy nõ termoszból lencsét
evett… fogkefével! Villa is volt nála, de azzal salátát evett!

Meg is kérdeztem mindjárt, lerajzolhatom-e a lencsét a fogkefén, mire
azt mondta, hogy „Hát persze”, én meg lerajzoltam. (…)

Mihelyt hazaértem, le is írtam mindent, és megkérdeztem a mamámat,
fõzne-e lencsét vacsorára.

– De hiszen te utálod a lencsét, Klementin – emlékeztetett a mamám.
– Biztosan csak azért, mert eddig nem úgy ettem, ahogy kell –

mondtam erre én.
Így hát lencse volt vacsorára, és az új módszerrel ettem, és találjátok ki, mi

történt? Mûködött! A lencse odatapadt a fogkefe sörtéihez, és nem csúszott
le, mint a villáról. Úgyhogy rengeteg lencsét tömtem egyszerre a számba.

Ami elég baj, mert utálom a lencsét.

Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1. Igaz vagy hamis? Jelöld a Klementinre vonatkozó hamis
állításokat! (Többszörös választás!)
A. Megszerette a lencsét. B. Fotómûvész akart lenni.
C. A szülõk támogatták céljait. D. Mamája bankban dolgozott.

2. Fejtsd meg a betûrejtvényt! Melyik állítás igaz a megoldásra?
A. Klementin kaphatna ilyet érdekes dolgok észrevételéért.
B. Ezt evett a nõ.
C. Ilyen lett az íróasztal. D. Ezt tették Klementin ujjai.

3. Keresd a párját!
Saláta – villa, lencse – ?

A. vödör B. kés C. fogkefe D. kanál

4. Klementin melyik testrésze nem kerül megemlítésre a részletben.
A. a szája B. a karja C. az ujja D. a nyaka

5. Melyik tulajdonság nem jellemzõ Klementinre?
A. ötletes B. érzéketlen C. játékos D. kísérletezõ

6. Klementin ki szeretné próbálni a trükköt borsóval is, de az
anyukájának nincs ideje fõzni, úgyhogy vacsorát rendel. Milyen
számot hívjon? Fejtsd meg a rejtvényt, üsd be a megoldást egy
mobiltelefonba, és válaszd ki a jó kombinációt!

A. 821-7676 B. 822-7672
C. 822-6772 D. 722-7677

7. Indulj az 1.-tõl! Keresd meg a helyes utat! Haladj az állítások
sorrendjében fentrõl lefelé: ha a számhoz tartozó állítás igaz,
akkor haladj jobbra, ha hamis, balra. Melyik betûnél lyukadsz ki?

1. A papa szerint Klementin dektívnek is jó lenne.
2. Klementinnek nem sikerült a fogkefés trükk.

3. Klementinnek nem tetszett az anyukája 
munkája.

A. B. C. D.

8. Melyik szó jelent mást, mint a többi?
A. kandi B. kíváncsi
C. kancsi D. érdeklõdõ

9. Melyik idézet nem Klementin anyukájá-
tól származik? (Többszörös választás!)
A. Hát persze.
B. …hiszen máris az vagy!
C. Figyeljetek!
D. …nem úgy ettem, ahogy kell.

10. Mi lehet  Klementin mamájának a munkája?
A. detektív B. bankár
C. író D. rajzmûvészIr
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1. Ekkor jött az írónõ a suliba. 2. Bútor a
nappaliban. 3. Ez volt aznap vacsorára.4.
Klementin ez akar lenni. 5. Klementin
kinézett az... 6. Az edény, amibõl a nõ
evett. 7. A hely, ahova Klementin rohant.
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