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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

Mathilde Bonetti: Martina naplója – Maki szökésben – részlet
A nevem Martina, tizenkét éves vagyok, és úgy döntöttem, hogy naplót

fogok vezetni. Egy naplót, amelybe leírom kalandjaimat az állatokkal.
Igen, mert nagyon úgy tûnik, hogy van érzékem az állatokhoz.

Tudjátok, mint amikor valaki a növényekre kattan rá. Ha az illetõ kezébe
adsz bármilyen növényt, elõbb-utóbb botanikus kertet varázsol belõle.

Na, nálam ugyanez a helyzet az állatokkal: úgy tûnik, az a küldetésem,
hogy megmentsem õket! Lehet, hogy ez valamilyen genetikai bibi, mivel
az anyukám állatorvos, de az is lehet, hogy maga a sors.

A családomban ugyanis az a hír járja, hogy én voltam az, aki megmentette
MARCIPÁNt, habár én egyáltalán nem emlékszem rá, mert túl pici voltam.



Mindenesetre minden akkor kezdõdött. Marcipán a macskánk. A mama azt
meséli, hogy a játszótéren voltam a dadussal, és láttam, hogy egy bácsi
valamit elrejt az egyik bokorban. Én meg odamentem, és megnéztem, mi az.
Az ágak között egy hófehér cicus hevert, még zárt szemekkel. Valószínûleg
fel sem fogtam, mi az, egyszerûen csak elrejtettem a pulcsimba. A dadus
akkor fedezte fel, amikor a karjába vett, hogy hazainduljunk… Azóta a
szüleim csak Cicaszívû Martinának hívnak. És persze azóta mindig
történik velem valami. Mint amikor bemondják a híradóban, hogy „egy
kisfiú megállította a száguldó lovat”, vagy „egy kislány a delfinekkel
beszélgetett az állatkertben”. Csakhogy a barátaim gyakran nem hiszik el,
amikor ilyen történeteket mesélek nekik. Mint ahogyan azt sem hitték el,
ami hatodikban történt: a parkban egy hatalmas teknõsre bukkantam.

Be volt törve a páncélja, de senki nem akart komolyan venni, még
Massimo De Carlo sem, aki addig rám sem nézett, de ezek után már csak
„lököttnek” nevezett. Hogyan is tetszhetett nekem egy ilyen alak…
Mindenesetre, hogy ne nézzenek tényleg lököttnek, kénytelen voltam
lefotózni a mobilommal, és elküldeni az egész osztálynak mailben!

Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1. Martina néha érdekes szavakat ír. Mit jelent például az, hogy
„rákattan”? (Többszörös választás!)

A. A szenvedélyévé válik. B. Belekapcsolódik.
C. Mániája lesz. D. Megbolondul.

2. Milyen négylábú állattal került kapcsolatba Martina?
(Többszörös választás!)

A. macskával B. lóval C. teknõssel D. delfinnel

3. Martina a naplójában különféle kiemeléseket (vastag betût, csupa
nagybetût, aláhúzást) használ. Mi lehet ezzel a célja? Az, hogy…

A. olvashatóbbá tegye a szavakat.
B. félrevezesse az illetéktelen naplóolvasókat.
C. a számára fontos dolgokat kiemelje.
D. titkosítsa a naplóját.

4. Martinán kívül, hány személy kerül megemlítésre a részletben?

A. 3-nál kevesebb           B. 3 C. 4 D. 6 vagy több

5. Tedd sorrendbe a Martinára vonatkozó eseményeket!

a. megtalálja a teknõst b. megtalálja a cicát c. naplóírásba kezd

A. cbd B. cab C. abc D. bac

6. Fejtsd meg a képrejtvényt! Melyik állítás igaz a megoldásra?

A. A szövegben Martinával kapcsolatos.
B. Ilyen volt a teknõs.
C. A szövegben egy paripával kapcsolatos.
D. Massimo így nevezte Martinát.

7. Keresd a párját! (kulcs: elsõ megtalálás helye) (Többszörös választás!)

Teknõs – park,   cica – ?

A. pulcsi B. bokor C. játszótér D. állatkert

8. Martina el akarja küldeni Massimónak a teknõs képét telefonon
keresztül is, de elfelejtette a számot. Segíts neki! Üsd be a rejtvény
megoldását egy mobiltelefonba, és válaszd ki a helyes számsort!

A. 527-7466 B. 627-7466
C. 627-7465 D. 626-7466

9. Igaz vagy hamis? Jelöld a Martinára
vonatkozó biztosan igaz állításokat!
(Többszörös választás!)

A. Korábban kedvelte Massimót.
B. Gyakran nem hisznek neki.
C. Van számítógépe.
D. Van mobiltelefonja.

10. Olyan szócsoportokat akartam írni,
amik ugyanazokból a betûkbõl állnak,
mint a könyv írójának neve. Az egyiket
sajnos elrontottam. Melyiket?

A. amibe hold intett    B. beadni hitt motel
C. na miert dob el itt   D. alibit hetet mondIr
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1. A cica neve. 2. Vele volt Martina a
játszótéren. 3. Megállította a száguldó
lovat. 4. Be volt törve a pácélja. 5.
Martina állatszeretete ilyen bibi lehet. 6.
Így küldte el Martina a képet. 7. Ekkor
bukkant Martina a teknõsre.


