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Kedves Klubtársam!
Lám, máris elérkeztünk a Bendegúz verseny második fordulójához.
Az 1. forduló helyes megoldásait a magyarázatokkal együtt a 3. fordulóban írom meg neked.

Betty G. Birney: Spuri és a nagyvilág – részlet
Spuri útmutatója az emberek gondozásához és etetéséhez
1. Ahogy a hörcsögök, az emberek is sokféle formájúak, méretûek és
színûek lehetnek. Ha csak külsejük alapján ítéled meg õket, sok csodálatos ember barátságától fosztod meg magad.
2. Az emberek szeretik, ha szórakoztatják õket, és ez nem is olyan
nehéz feladat. Csak kunkogj, kerekezz és hintázz! Imádni fogják!
3. Az emberek saját magukat is szórakoztatják. Énekelnek, táncolnak,
vicceket mesélnek és seprût egyensúlyoznak.
4. Minden embernek NAGYON-NAGYON-NAGYON nagy szüksége van arra, hogy valaki meghallgassa a problémáit. Erre a legmegfelelõbb egy kicsi szõrös barát.
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5. Még a nagyon fontos embereknek (pl. az igazgatóknak) is lehetnek
gondjaik, és lehet szükségük segítségre.
6. A gumigyûrû fájdalmat okoz. Soha ne lövöldözzetek egymásra gumigyûrûvel! (Hacsak nem ez az egyetlen fegyvered egy nálad nagyobb
élõlénnyel szemben.)
7. Az emberek az olyan technikai dolgokban, mint például a törött zár
megjavítása, nem a legtehetségesebbek.
8. Az embereknek korlátlan hozzáférésük van a finomnál finomabb
ételekhez, így mindig légy kedves hozzájuk!
9. Ha kedves vagy az emberekhez, õk is kedvesek lesznek hozzád.
Annyira kedvesek, hogy akár még játszóteret is építenek neked.
10. Az embereknek jó az emlékezõtehetségük. Még ha el is mennek tanítani egy TÁVOLI-TÁVOLI-TÁVOLI országba, akkor sem felejtenek
el téged. És higgy nekem, te sem fogod elfelejteni õket!
Ne felejtsd el a legfontosabbat: jobban megismerheted önmagad, ha
megismersz más élõlényeket. Még akkor is, ha azok az élõlények történetesen emberek.
*
Kedves Barátaim!
Amikor elõször léptem át a Longfellow Iskola küszöbét, elkunkoghatatlanul boldog voltam. Végül is egy osztályhörcsög élete MÓKÁSMÓKÁS-MÓKÁS!
Az, hogy minden hétvégén más osztálytársammal mehettem haza, elég
nagy kihívásnak bizonyult, mert az embereknek rengeteg segítségre van
szükségük! Mindeközben megtanultam gumikarikával kutyaorrot lõni,
megtanítottam egy csöndes kislányt, hogy kiálljon saját magáért, segítettem a takarítónak megtalálni az igaz szerelmet, és sztár lettem a
Halloween-partin. Szóval rengeteg dolgom akadt, …
Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1. Keresd meg a szövegben található egyetlen n betûs fõnevet!
Melyik állítás igaz a talált szóra? (Többszörös választás!)
A. összetett szó B. kétszótagú C. a címben szerepel D. tulajdonnév

2. Igaz vagy hamis? Jelöld a Spurira vonatkozó igaz állítást!
A. Teljesen átlagos lény.
C. Barátsága segítség.

B. Ellenséges állat.
D. Tényleg eteti az embereket.

3. Melyik állat rokona Spurinak?
A.

B.

C.

D.

4. Fejtsd meg a képrejtvényt! Melyik szó illik a megfejtés mellé?

A

L

A. szabályzat
C. hozzáférés

B. játék
D. szeretet

5. Keresd a párját! zár – törött, kislány – csöndes, barát – ?
A. jó

B. fontos

C. vicces

D. szõrös

6. Keresd a kakukktojást! Melyik szótagpár nincs benne a levél
megszólítottjait jelölõ szóban?
A. rá-im

B. im-ta

C. ba-ta

D. ba-rát

7. Olyan szócsoportokat akartam írni, amik ugyanazokból a
betûkbõl állnak, mint az írónõ neve. Félek, hogy az egyiket elrontottam. De melyiket?
A. Betti ne

B. ne itt be

C. muti geri

D. bit renget

8. Fejtsd meg a rejtvényt! Melyik állítás igaz a megoldásra?
1.
2.
3.
4.

1. Így hívják az iskolát, ahol a hörcsög
hétköznap lakik. 2. Így hívják a fõszereplõt. 3. Ilyen egy osztályhörcsög
élete. 4. Csak kunkogj, kerekezz és …!

A. Ezt kell csinálni szórakoztatásul.
B. Így beszélnek a hörcsögök.
C. Ezt egyensúlyoznak az emberek.
D. Ilyen gyûrûrõl van szó.

9. Melyik szó nem ugyanazt jelenti?
A. kisállat
C. házinéni

B. háziállat
D. házikedvenc

10. Melyik mondatot nem mondhatta volna Spuri?
(Többszörös választás!)
A. Brrr! Nem bírom a gyerekeket!
B. Sajnos, állandóan unatkozom!
C. Utálok segíteni az embereknek!
D. Nem érdemes barátkozni az emberekkel!

