
Lipták Ildikó: Csak neked akartunk jót 
Ebben a feladatsorban Lipták Ildikó Csak neked 
akartunk jót című kötetéhez kapcsolódó feladatokat 
találsz. A könyvet Jásdi Juli illusztrálta, és a Csimota 
Könyvkiadó adta ki 2020-ban.

A szabadon választott vers közben jön egy 
pillanat, amikor hirtelen mindent elfelejtek. De 
szerencsére nem úgy, ahogy az egyik lány a 
C-ből, hogy csak állt, és mukkanni sem tudott, 

sőt, még akkor sem szólalt meg, amikor a tanára többször is odasúgta 
a következő sort, hanem úgy, hogy képtelen vagyok előre gondolkozni, hogy 
mi lesz a következő verssor: minden részlet csak abban a pillanatban jut 
eszembe, amikor ki kell mondani. Van ebben valami egészen félelmetes, de 
izgalmas is.
Az eredményhirdetésnél egymás mellett ülünk Laurával, és azon gondolkozom, 
milyen jó lesz edzésre menni. Laura meg úgy izgul, hogy megfogja és szorítja 
a kezemet, mintha hatévesek lennénk. 
Az értékelésből kiderül, hogy a legtöbb gyerek nem először vesz részt ilyen 
versenyen, és lám, pompásan be is tudják építeni a korábban megszerzett 
tapasztalataikat. Nekem mindegy, hogy mi lesz az  eredmény, mivel még 
soha nem voltam, és meg sem mondtam otthon, hogy most részt veszek rajta, 
legalább nem kérdezgetnek majd, ha hazamegyek. A harmadik helyezettel 
kezdik a nyertesek kihirdetését. Laurát szólítják. Vele együtt örülök, már csak 
azért is, mert nem kell tovább kibírnom, ahogy a kezemet szorongatja. Az én 
tenyerem mindig nagyon száraz, az övé viszont nedves. Most az  izgalom 
miatt valósággal lucskos. Miközben átveszi a díjat, a pad alatt a két kezemet 
nézegetem: teljesen másképp néz ki a  szárazon maradt bal tenyerem, mint 
a jobb, ami alaposan felázott a nedves szorításban. Nagyon hülye érzés, 
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1.   Adj egy ötletes címet a szövegrésznek!

 .............................................................................................................................................................................

2.   Milyen versenyeket szerveznek a te iskoládban? Sorolj fel hármat! 

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

3.   Fejtsd meg a verscímeket, és írd le, ki írta őket! 

eNzitem lda .................................................   .................................................

atAtló .................................................   .................................................

aóbtiB .................................................   .................................................

4.   Írj két dolgot, amelyben nagyon különbözött a két versenyző lány! 

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

5.    Írd át a két lány párbeszédét kedvesebb hangvételűre!  

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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hogy így különbözik a kettő. Mintha fél pár zokni lenne rajtam, vagy az egyik 
orrlyukamon nem kapnék levegőt. Mivel a jobb kezemet hiába törölgetem 
a nadrágomba, megpróbálom egy picit benyálazni a balt, hogy a különbség 
legalább így kiegyenlítődjön. Épp a szám előtt tartom a markom, amikor tiszta 
erőből oldalba könyököl Laura. Nem hittem, hogy látszik, mit csinálok, de 
gyorsan abbahagyom. De akkor megint. Ez már kissé dühít. És még rám is szól:
– Menj már ki!
– Mi van?
– Hülye, téged hívnak.
De addigra már Timi néni is hozzám lép, és a tanári asztal felé tessékel. 
Adnak egy könyvet, amiből kilóg az oklevél. 
Úgy keveredek vissza a helyemre, hogy még mindig nem értem, mi történt. 
A pad alatt kihúzom a kemény lapot, hogy elolvassam, miért kaptam jutalmat. 
Az oklevélen az áll, hogy első helyezést értem el. Alig bírom ki röhögés nélkül. 
Aztán eszembe jut, hogy a tanár, aki kezet fogott velem, most biztos azt hiszi, 
hogy izgultam, azért volt olyan nedves a tenyerem. Ezt egy kicsit sajnálom.
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6.   Igaz-e, hogy otthon mindenki izgult Lilláért, hogy jól sikerüljön a 
versenye? Indokolj!  

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

7.   Írj egy 4-5 mondatos párbeszédet, miről beszélgethettek otthon, 
miután a lány megmutatta az oklevelét!

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

8.   Keresd meg a szövegben, és írd ki az egyetlen

felszólító mondatot:  .................................................................................................................................

hét szótagú összetett szót:  ...................................................................................................................

9.   Egészítsd ki a mondatot!

Ha szavalóversenyen indulnék, a   ...................................................................................................

 ..................................................................................................című verset mondanám el szívesen.

10.   Készítsd el Lilla oklevelét! Ha nincs elég hely, rajzold le egy külön 
lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)  

Keresd meg az interneten Kányádi Sándor A három lusta című meséjét, majd oldd meg a 
feladatokat!

1.   Olvasd el a lusta szó rokon értelmű párjait, és húzd alá azokat, amelyek a 
mesében is előfordulnak! 

semmirekellő, rest, munkakerülő, semmittevő, léhűtő, tunya, haszontalan, 

mihaszna, tétlenkedő, henye, naplopó, semmirevaló

2.    Kösd össze, melyik foglalkozáshoz melyik eszköz tartozik! Segít a szöveg!

lapát            csákány            vakolókanál            fűrész

KŐMŰVES                        ASZTALOS                        KÚTÁSÓ

mész            ásó            gyalu            tégla            deszka
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3.   Keresd meg, és írd le a szövegből azt a mondatot, amelynek ugyanaz a 
jelentése, mint az alábbi mondatnak!

Falják már a semmirekellők a babot!

 .............................................................................................................................................................................

4.   Milyen baleset történt a fiúkkal az első próbálkozásuk után? Fejezd be 
a mondatokat!

A legidősebb saját magát  ....................................................................................................................

A középső a tégla helyett  .....................................................................................................................

A legkisebb meg  .......................................................................................................................................

5.   Írd le egy-két mondattal, hogy mi a véleményed az apa viselkedéséről!

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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