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TÁMOP 3.2.4. A – 11/1-2012-0028  

„A könyvtár nyitva van!” 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

„A legtöbbet olvasó iskola” 
On-line olvasás verseny  

2-6. osztályosoknak 
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1. forduló 
 
 
2. osztály 
 
Keresd meg a könyvtárban a gyermekirodalmi könyveket (polcot)! 

- Írd le 6 könyv címét és szerzőjét! 
- Van-e ezek között állatokról szóló könyv? Mi a címe? 
- Van-e köztük mesegyűjtemény? Mi a címe? 
- A könyvek közül melyiknek tetszik neked legjobban a borítója? Miért? 

 
Megszerezhető matricák: 

         
 
 
3. osztály 
 
Keress a könyvtárban 6 olyan könyvet, ami alsó tagozatosoknak szól! 

- Írd le a címüket és a szerzőjüket! 
- Készíts fejtörőt a címekből az alábbi módon: 

Változtass meg a könyv címében egy szót! 
Pl.:  
Négyszögletű Kerek Erdő --> Hatszögletű Kerek Erdő 
Kincskereső kisködmön --> Kincskereső télikabát 

- Kérdezd meg osztálytársaidat, hogy ki tudják-e találni mi volt az eredeti cím! 
 
Megszerezhető matricák: 

           
4. osztály 
 
Az osztályba új gyerekek érkeznek, akik még nem tudnak tájékozódni a könyvtárban. 
Készítsd el nekik a könyvtár alaprajzát! 

- Rajzold le egy A4-es lapra a polcokat, írd föléjük, hogy milyen könyvek 
találhatók rajtuk! Jelöld a fontosabb dolgokat is (asztalok, ablakok, számítógép, 
stb)! 

- Milyen fajta könyvből van a legtöbb a könyvtárban? 
- Szerinted milyen könyvek hiányoznak a könyvtárból? 

 
Megszerezhető matricák: 
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5. osztály 
 
A könyvtárban válassz ki 3 tetszőleges könyvet! 

- Mindegyik könyvből találomra másolj ki egy mondatot! 
- A mondatok felhasználásával írj egy rövid, összefüggő történetet (legfeljebb 1 

oldal), amelyben szerepel a kiválasztott 3 mondat! 
 
Megszerezhető matricák: 
 
 

              
 
6. osztály 
 
Válassz ki két általad jól ismert (kedvenc) könyvet! 
Válassz ki a két könyvből 1-1 szereplőt! 
Írj egy képzeletbeli párbeszédet a két szereplővel, mely így kezdődik: 
 
„- Kérsz még teát?” 
„- Csak egy kicsit, mert lassan mennem kell.” 
„- Jó, de még mesélj arról, hogy …” 
 
Megszerezhető matricák: 
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1 forduló / B változat (5-6. osztály) 
 

Aszlányi Károly: Kalandos Vakáció 
 

Az autó 
 
Másnap reggel maga a báró kopogott be hozzánk. Sápadt volt, mint mindig, de 
látszott rajta, hogy mindenáron igyekszik megvédeni a jó hírnevét. 
- Fiúk - mondta csaknem barátságosan -, papa elhozatta a javítóból az autómat és 
most megmutatom nektek a birtokot. 
- Saját autód?! - kérdezte Gomb újraéledő tisztelettel. 
- Saját - felelte a báró röviden. - Ha készen vagytok, mehetünk. 
Hamarabb elkészültünk, mint gondolná az ember, s lementünk a parkba. A kapu előtt 
állt az autó, igaz, hogy egy ócska Ford, de mégis autó és főleg, saját. 
- Kurblizni fog kelleni - nyögte a báró, és én kíváncsi voltam, vajon Anzelm ilyen 
munkát is elvégez-e? De nem, egy parasztlegény jött oda és nagyot rántott a kurblin, 
mire az egész skatulya zötyögni kezdett. 
- Üljetek be - mondta a báró. Úgy ahogy, elhelyezkedtünk hatan a négyszemélyes 
kocsiban, amely hatalmas ugrásokkal el is indult a rázós úton. De ez a kocsi az 
aszfalton is rázott volna, mert ez volt a természete. 
A báró őrült szakértelemmel vezette a kocsit, egy kézzel fogta a volánt, a másikkal 
pedig azt mutatta, hogy meddig terjed a birtokuk. Végtelen róna balra, erdős dombok 
jobbra, s az út fehéren kanyarodott a dombok közé. 
De úgy vettem észre, hogy hiába nyomkodja a báró a gázpedált, mégis egyre 
lassabban megyünk. Nem tudom, mi lehetett ennek az oka, de nyilván ő sem tudta. 
Mögöttünk megszólalt Gomb Lexi vékony hangja: 
- Te báró, mutasd meg, mi a legnagyobb sebesség. 
- Ez! - morogta Müller és halkan röhögtek a mondásán. 
De én hátrafordultam és azt mondtam Gombnak: 
- A mamád azt mondta, hogy ne engedjünk könnyelműséget elkövetni. 
Úgylátszik azonban, a báró is úgy találta, hogy ez a tempó még igen messze van a 
könnyelműségtől, és ezért megállította a kocsit és leszállt. 
- Kevés már a benzin - mondta. Letört egy ágat és beledugta a benzintartályba. 
Amikor kihúzta, láttuk, hogy a tartály tele van benzinnel. 
- Akkor nem tudom - morogta a báró, majd különféle csapokat és szelepeket 
próbálgatott. De minden rendben volt. 
- Hát akkor lassan megyünk - vonta a vállát s visszaült a volán mellé. Erre a kocsi 
repülni kezdett. Minden ok nélkül olyan sebesen száguldott mostan, hogy mind 
hátraestünk. 
- Állítsd meg - nyögte Gomb, de ezt könnyű volt mondani. A gép nagy szökkenésekkel 
beiramodott a dombok közé és ahol az erdő kezdődött, a vadászház előtt nagyot 
huppant és megállt. 
Kijött az erdész és a felesége és mindjárt meghívtak ebédre. Az ebéd nagyszerű volt, 
kint ettünk a fák alatt, de a báró savanyúan hallgatott, végig, lehet, hogy azért, mert 
Gomb elmondta a kutya lelövésének esetét, amin az erdész igen jól mulatott. 
A báró, úgy látszik, nem az az ember, aki a saját rovására is tud mulatni valamin - 
ilyen ember nagyon kevés lehet. 
Olyan jól elszórakoztunk, hogy egyszerre késő délután lett. Egy hatalmas mókus 
folyton ott ugrált a fejünk felett, és Merezsényi erről is jegyzeteket írt a noteszébe. 
Gomb pedig, aki festőnek készült, vázlatot csinált róla. 
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Esteledett már, mire elindultunk. Most az erdész kurblizott, de a kocsi olyan nehezen 
indult el, hogy máris rossz sejtelmeim támadtak. 
Amint kiértünk a nyílt országúira, a Ford megkísérelte, hogy ledobjon minket a hátáról. 
Nekirugaszkodott, hirtelen megállt, egyet szökellt, megint megállt és egyáltalán 
érthetetlen módon viselkedett. 
- Kijött a természete - súgta nekem Müller. Ha a báró jobbra csavarta a volánt, a Ford 
balra ment. Végül vagy öt kilométerre a kastélytól, vágtatni kezdett, de egyszerre 
kiesett a hátsó kereke és a hűtője levált. 
Kiugrottunk a kocsiból és tárgyalni kezdtünk, hogy mitévők legyünk. Üsti 
nekitámaszkodott a kocsi oldalának és erre az egész összedűlt. Por szállt fel belőle. 
Gyalog mentünk haza, és a báró rosszabb kedvű volt, mint valaha. 
 
(Forrás: mek.oszk.hu/02100/02119/html/#4) 
 
 
 
Feladatok: 
 
1.) Miről beszélgettek a fiúk, miután hazaértek? Írj párbeszédet! 
 
2.) Melyek szeinted a szöveg humoros részei? Mivel fejezi ki az író a humort? 
Válaszodat indokold! 
 
 


