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2. OSZTÁLY/4, 2019–2020
Borbáth Péter: Sündör és Niru – Együtt a
Pörkeföldre
Ebben a feladatsorban Borbáth Péter Sündör és Niru
– Együtt a Pörkeföldre kötetéhez kapcsolódóan találsz
feladatokat. A könyvet Remsey Dávid illusztrálta, és a
Csimota Könyvkiadó adta ki 2019-ben.

Míg Zazil bunkerében nagyban zajlott az
álomverseny, Niru elégedetten üldögélt a
kunyhójában. Nagyon boldog volt, hogy Sündör
újra otthon van. És hogy ő hozta haza! Kicsit büszke is volt magára, és
hogy el ne felejtse, gyorsan le is írta.
Először is: nem tojtam be (nagyon!) a villámoktól a Villámzónában.
Másodszor: le mertem mászni a Felejtés Katlanába, és nem felejtettem
ott magam.
Harmadszor: felélesztettem Sündört a visszafojtott lélegzet csendjével.
Negyedszer: és ez a legjobb, hogy összebarátkoztam Mirminyóval,
Bocskojánnal, Zazillal, Tivonul Buffogóval és a zajkereskedővel!
Ötödször: és ez a legrosszabb, hogy bármennyire akartam, nem
lehettem zajkereskedő-segéd Ushguliban, mert meg kellett mentenem
Sündört.
Na, ezen most jól elszomorodott. Egyszerre vágyakozni kezdett
Ushgulira, a csodás, tiszta városra, arra a hihetetlen zajgyűjteményre,
benne a világ leghatalmasabb mennydörgésével. Szinte hallotta a
zajkereskedő hangját, ahogy felajánlja neki a zajkereskedősegéd-állást.
Nyugtalan lett, már nem is örült annyira a sok-sok büszkeségnek,
letette a tollat, és kilépett a kertbe. Ahogy végigsétált, egyszerre kicsinek
érezte a kunyhóját Ushguli fénylő utcáihoz képest. Az odúkban éldegélő
zajcsaládok szinte eltörpültek a világ leghatalmasabb zajgyűjteménye
mellett.

Nagyot sóhajtva zöttyent le egy megkérgesedett pöfetegre.
A zajok jöttek-mentek körülötte, a darapergés Niru
térdének dörgölte a fejét, a csippenések ott röpködtek
körülötte, de nem tudták felvidítani.
Ekkor szokatlan, nagyon-nagyon halk zörejre
figyelt fel, lecsitította a csippenéseket, lenyugtatta
a darapergést, és egyre fülelt. Mintha finom felületen
pöcköltek volna valamit ütemesen: tütüttü-tütüttü.
Honnan jöhet, mi lehet ez? Próbálta megtalálni a zaj helyét, közeledni
hozzá, távolodni tőle, de az a kis tütüttölés pont ugyanolyan halk volt és
kitartó. Néha felgyorsult, néha lelassult, váltakozott a ritmusa. Bár közel s
távol ez volt a leghalkabb zaj, Niru mégsem tudott másra figyelni.
Bosszantó volt!
Átment Sündörhöz, talán ő tud rajta segíteni. A barátja elmélyülve
hajolt a papírjai fölé, egyre csak írta a fényhatározót. Ahogy Niru
belépett, rögtön nekiszegezte a kérdést:
– A reggelfény vagy az alkonyi napcsóva színezi szebbre az ég alját?
– Nem tudom – vonta meg vállát Niru, és leült az alvóvacok szélére.
Sündör újra a lapok fölé hajolt, és elmerült a gondolataiban.
– Tütt tütütt tütt.
Hát még itt is hallja a makacs zajocskát?!
– Sündör! – súgta Niru. – Te is hallod ezt?
– Tütt tütütt tütt.
Most Sündör is fülelni kezdett, settenkedve, megnyúlt füllel, összeszűkült
szemmel lépdelt Niruhoz. Egészen közel hajolt hozzá.
– Mintha a füledből jönne! – suttogta.
Niru odakapott, rázogatni kezdte a fejét, de a zaj tovább tüttögött.
– Ne nyüzsögj, hadd nézzek bele – mondta Sündör, és belesett
a fülébe. Semmit sem látott, továbbra is csak a tüttögés hallatszott.
– Itt csak Zazil tud segíteni! – kiáltottak fel egyszerre.
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2. OSZTÁLY/4, 2019–2020
1. Hol bújtak el a szereplők? Karikázd be a nevüket más-más színnel,
majd írd le a vonalra!
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2. Csoportosítsd a szavakat a jelentésük alapján! Az azonos jelentésű
szavak kerüljenek egy oszlopba!
zajos

halk
ricsajos

hangtalan
zajtalan
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lármás

hangos
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8. K
 eresd meg a szövegből, és írd le a hiányzó szavakat!

3. K
 arikázd be az előző feladatban, melyek voltak jellemzők a
nagyvárosra Niru szerint! Írd le a város nevét!
2p

leült az

4. Falu vagy város? Húzd oda a szöveg alapján, ami jellemzi őket!
					megkérgesedett pöfeteg
falu
					csodás,
tiszta, fénylő utcák
					zajgyűjtemény
					csippenések röpködtek
város
					leghatalmasabb
mennydörgés
					darapergés dörgölte a fejét

ez volt a leghalkabb

szélére
3p

összeszűkült

6p

lépdelt

9. Szerinted mi okozhatja a tütüttölést Niru fülében?
2p

5. F ejtsd meg a szöveg segítségével, hogy mi lehet a két szó jelentése!
Több megoldást is írhatsz.

10. R
 ajzold le egy kettéhajtott lapra a várost és a falut! (A lapra ne
felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)

csippenés
2p

Keresd meg az interneten A kíváncsi fiú című norvég népmesét, majd oldd meg a feladatokat!

darapergés

1. Adj másik címet a mesének!
1p

6. Szerinted mi lehet még a zajgyűjtemény része egy városban? Írj
három dolgot!
3p

7. V
 álassz a mondatok közül, és fejezd be!

2. Húzd össze az összetartozókat!
fenyveserdő

csákány

dió
3p

Én a csendet szeretem jobban, mert
hegytető

Én a zajt szeretem jobban, mert
2p

patak

fejsze

3. Írjátok a tárgyak mellé, hogy miben segítették Hamupipókot a királyi
palotában!

3p

4. Fejtsd meg, melyik közmondásra gondoltunk, és egészítsd ki!
Aki

, hamar
2p
.

5. E gyetértesz ezzel a közmondással? Fejezd be a megfelelő
mondatot!
Igen, mert
2p
Nem, mert

Összesen: 38 p
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