
 8. évfolyam 

Louis Lowry: Számláld meg a 
csillagokat  

3. feladatlap (12. 13. 14. 15. 16. 17.fejezetek) 
  
 

 
1.  FEJTÖRŐ 
Ha feltöröd a kódot, egy olyan tárgy nevét kapod, aminek fontos szerepe volt a történetben. 
   /Minden betűt az ábécében  előtte álló betű helyettesít./ 
 
       Z   DZS   Á   J    DZS  M  CS   Ö 
 
    a, megfejtés:___________________________  
    b ,Mi a szerepe a történetben? Mire használták?  Fejtsd ki legalább 4 mondatban! 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

               /12p 
2. KAKUKKTOJÁS 
Keresd meg a kakukktojást! Választásod indokold! 
 

a) ösvény, kosár, szalvéta, sajt, krumpli, alma 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

b) Rosen úr, Ellen, Hirsch néni, Rachel, Rosen asszony 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

c) Henrik bácsi, Johansen asszony, Peter, Birte néni, Annamarie 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        
         /6 p  
   

3. KÖZMONDÁSOK A BARÁTSÁGRÓL 
    a, Gyűjts 5 közmondást, amely a BARÁTSÁG , BARÁT  szóhoz kapcsolódik! 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
       
 
 



b, Bizonyítsd a regény alapján 2 példával, hogy Annamarie és Ellen igaz barátok! 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      
            /7p  

 
4. KULCSSZÓ KERESTETIK!  
Egészítsd ki a mondatokat a regény alapján! 
 
_____________ megbotlott és a zsebéből kiesett a csomag, amelyet ____________ küldött 
______________-nak. 
_______________a______________című mesére gondolt, miközben veszélyes útján az ösvényen 
igyekezett nagybátyjához. 
Amikor találkozott a _______________-kal, úgy gondolta _____________-vé kell válnia ahhoz, hogy ne 
árulja el magát. 
_________________-k ________________-ot érkeztek, ezért a katonák megtalálták a kosár alján a 
csomagba rejtett _________________ 

           /10p  

 
5.  A VALÓSÁG     
Említs a regényből 4 olyan tényt, amely nem az író fantáziájának szüleménye, hanem valós esemény! 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                    
          /4p  

 6. ÜZENET AZ OLVASÓNAK 
Mi a regény üzenete? 
Hogyan fogalmazza meg ezt Lois Lowry? Mi a te véleményed? 
Fejtsd ki 5-6 mondattal! 
 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
                                                                                                                               

            /5p  
 



 7.  SZEREPLŐ KERESTETIK  
   Kitől származnak a következő mondatok? 
 

 
          /6 p                                                                                                                              

    
          Maximum pont:      /50 p 
           
Leadási határidő az iskola könyvtárában: 2013. február 22. 
 
Név: _______________________________  osztály: ______________ 

Istenem…lehet, hogy semmiért 
történt minden! 

_______________________________ 

A nagymamája mélyen az 
erdőben lakot, ugye? 

 
______________________________ 

Elvették a kenyeremet, mi? 
Remélem a torkukon akad! 

_____________________________ 

Hogyan lehet fontos egy 
zsebkendő? 
Nem értem…….. 

_________________________________ 

Ő is az ellenállás tagja volt….., 
amely 
minden lehetséges eszközzel 
harcolt a hazánkért. 

_______________________________ 

Elég gyenge koszton tartjátok 
szegény bácsikádat. 

 
_______________________________ 


