
        6. évfolyam 

Christiane Nöstlinger: 
A cseregyerek 

2. feladatlap  
(Az első félidő Jasperrel) 

  
 

1. SZÓREJTVÉNY 
     a, A felhők egy-egy szót rejtenek, amelyek Jasperhez kapcsolódnak. Melyik felhő 
melyik szót, kifejezést rejti? 

 
b, Indokold meg, hogy a megfejtések hogyan kapcsolódnak Jasperhez ! 
 
______________________ :___________________________  
______________________ :___________________________  
______________________ :___________________________  
______________________ :___________________________  
______________________ :___________________________  
______________________ :___________________________ 
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CSOFALYIMKIVA 

 
GYIFODORÖLMÓ 

 
RŰNYŐTESZÉKH 

_________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
________________________________ 

 
_____________________________________ 

 
NYÜKŐFEDRÖP 

_______________________________ 

 
KEVBÁLRACKAR 

 
___________________________________ 

 
 ZERILFEPÉSP 

 
______________________________ 



2. KÉSZÍTSÜNK SZÓTÁRT! 
a, Ha dédnagymamád elolvasná ezt a regényt, akkor valószínű nem értene néhány mai 
kifejezést. 
Magyarázd meg neki, hogy mit jelentenek a regényben előforduló kifejezések, szavak! 
 
klotyó:__________________________  
tökbaró:_________________________  
felszívódtak:______________________  
tutira:___________________________  
dob majd egy hátast:_____________________ 
be fogsz csavarodni:_____________________ 
állítsa takarékra magát:___________________  
seperc alatt:_________________________  
meg vagytok húzatva:_____________________  
csúcs:______________________________ 
 
b, Vannak a műben olyan szavak is, amelyeket pedig nagymama tudna neked 
megmagyarázni. Lássuk! 
 
kredenc:_______________________  
spájz:_________________________  
sztaniol:_______________________ 
internátus:______________________ 
pörlekedni:_____________________  
koffer:________________________  
szortíroz:______________________  
taksál:________________________ 
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3. SZÓLÁSOK-KÖZMONDÁSOK 
Találkozhatsz néhánnyal a mű olvasása közben. Vajon mit jelentenek? 
 

a) A jó pap holtig tanul. 
 

_____________________________________________________  
b)  Útilaput kötnek a talpára. 
 

_____________________________________________________  
c)   Meg kell próbálni más húrokat pengetni. 
 

_____________________________________________________  
d)  Úgy nézett anyura, mint egy ma született bárány. 
 

_____________________________________________________ 
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4. EGY KIS ANGOL… 
a,Fordítsd le magyarra a következő mondatokat a regényből! 
b,Ki mondta? Milyen helyzetben? 
 

1. „Jasper, go and wash your hands!” 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 

2. „I need a room of my own!” 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 
 

3. „Take the door ont the left side!” 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 

4. „Open the door, Jasper, and let me in!” 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
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5. A BESZÉD CSAK FÉLREÉRTÉSEK FORRÁSA  
 
- „Meg fogja ölni. 
- Nem fogja megölni.” 
 
a, Kik az idézett párbeszéd szereplői? 
b,Ki mire gondol, amikor ezt mondja? 
 ______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
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6. SZEREPLŐK - JELLEMZŐK 
   Kösd össze a szereplőt a rá jellemző tulajdonságokkal! 
 
anyu   okos, 15 éves, talpraesett, vagány, rafinált 
 
Ewald   kedvence volt az angol 
 
Jasper   engedelmes, jóhiszemű, jólnevelt, kerüli a konfliktust 
 
apu   pedáns, gondoskodó 
 
Bille   rendetlen, zárkózott, jól úszik, testes 
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7. VÁLTOZÁSOK 
a, Miért változik meg apu és anyu viselkedése Jasperrel szemben? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b, Mivel kedveskednek a fiúnak? 
apu:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
anyu:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
c, Milyen események miatt érezte Ewald, hogy egy szeletke harmónia költözött a családi 
fészekbe? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Maximális pont:          /60p 
 
 
 
 
Leadási határidő az iskola könyvtárában : 2013. január 11. 
 
Tanuló neve, osztálya: ___________________________________________ 


