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1. MELLÉKLET

FELADATLAP

JULIE KAGAWA:

THE IRON KING –
A vaskirály (Vastündérek 1.)

(részlet)

A nevem Meghan Chase.1

Nem egészen huszonnégy óra múlva tizenhat éves leszek. Bűbájos tizenhat. 
Milyen varázsosan hangzik! Tizenhat évesen a lányok állítólag királykisasszonyok 
lesznek, szerelembe esnek, bálba járnak, szalagavatókra, meg ilyesmi. Se szeri, se 
száma az elbeszéléseknek, daloknak, verseknek erről a csodálatos korról, mikor a 
lány rátalál az igaz szerelemre, minden csillag neki fénylik, és a nyalka királyfi be-
lovagol vele a naplementébe.

Egy percig se hittem, hogy nekem is ez a sorsom.

A születésnapomat megelőző reggel felébredtem, lezuhanyoztam, és bele-
túrtam a fiókomba, hogy ugyan mit vegyek fel. Általában csak felkapok vala-
mi tisztának tűnő holmit a padlóról, de ma különleges nap lesz. Az a nap, ami-
kor Scott Waldron végre észrevesz. Azt akartam, hogy tökéletes legyen a külsőm. 
Ruhatáram persze sajnálatosan nélkülözi a divatos cuccokat. A lányok általában 
órákat töltenek a gardróbszekrényük előtt, és nyafognak, hogy „mit is vegyek fel?”, 

1  Fordította: Borbás Mária.
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de az én fiókomban alapvetően háromféle holmi található: ruhák a turkálóból, 
mások megunt cuccai és kezeslábasok. 

Csak ne lennénk ennyire csórók! Tudom, a disznótenyésztés nem a legpénze-
sebb meló, de anya legalább egyetlen tisztességes farmerral megszánhatna. Utá-
lattal néztem végig satnya ruhatáramat. Na, mindegy, Scott kénytelen lesz beérni 
természet adta kecsemmel és bájammal. Már persze ha nem csinálok magamból 
hülyét, mikor összefutunk. 

Végül belebújtam egy vastagabb nadrágba, magamra húztam egy semleges-
zöld pólót és egyetlen pár tornacsukámat, aztán végighúztam a kefét fehér-szőke 
hajamon. A hajam egyenes és nagyon vékony szálú, és megint tök bénán égnek 
állt, mintha beledugtam volna az ujjamat a konnektorba. Nagy nehezen lófarok-
ba fésültem, és lementem.

Mostohaapám, Luke, az asztalnál ült, kávét ivott, és a város vacak kis újságját 
lapozgatta, amely inkább hasonlít a sulink pletykarovatához, semmint egy valódi 
hírforráshoz. 

Luke mintha meg se látott volna, csak kortyolta a kávéját. Ahányszor megszó-
lítom a mostohaapámat, őszinte meglepetéssel néz rám, mintha elfelejtette volna, 
hogy én is itt lakom. 

Felkaptam egy kiflit a hűtő tetejéről, és unottan rágcsálni kezdtem, Elromlott 
a kedvem. Tudtam én. Anya és Luke totál megfeledkezik holnap a szülinapomról. 
Nem kapok üdvözlőlapot, se tortát, még csak boldog szülinapot se kíván senki. 
Csak az öcsém hülye plüssnyula. Hát van ennél szánalmasabb? 

A szobámban felmarkoltam a könyveimet, a házit, a tornacuccot meg az 
iPodot, amire egy évig spóroltam, akármennyire lenézi Luke azokat a „haszonta-
lan, hülyítő vackokat”. Mostohaapám bunkó módon megvetően és bizalmatlanul 
tekint mindenre, ami kicsit is megkönnyíti az életet. Mobiltelefon? Azt már nem! 
Tökéletesen megfelel a vonalas telefonunk. Videojátékok? Az ördög találmányai! 
Bűnözőt, sőt sorozatgyilkost csinálnak a kölykökből. Rimánkodtam anyának, ha 
nem egyszer, százszor, hogy vegyen nekem egy laptopot iskolakezdésre, de Luke 
konokul állítja, hogy ha az ő ősöreg asztali számítógépe elég jó neki, akkor legyen 
jó az egész családnak. Kit érdekel, hogy egy örökkévalóság, mire rákapcsolódik a 
netre? És egyáltalán: ki az ördög használ ma már betárcsázós Internetet?
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KÉRDÉSEK

Kérlek, hogy a kérdésekre a füzetedben válaszolj. Tetszőleges sorrendben old-
hatod meg a feladatlapot, csak arra vigyázz, hogy pontosan jegyezd fel a sor ele-
jére a kérdés sorszámát római számmal, majd a megoldásban szereplő számo-
kat arab számokkal, illetve ha a feladat úgy kívánja, írásban, egy-egy betű-
vel, szóval, vagy mondatban válaszolj. További kérésem: a véleményedet jól át-
gondolva, érvekkel alátámasztva fogalmazd meg, leginkább a szövegben szereplő 
tények, adatok, összefüggések alapján, de sokszor hagyatkozhatsz saját tapasztala-
taidra, józan belátásodra is. 

JÓ SZÓRAKOZÁST!

Ha figyelmesen elolvastad a szöveget, már kezdheted is a megoldást!

I.      NÉHÁNY SZÓBAN ÍRD LE A „BŰBÁJOS TIZENHAT” ÉVES 
LÁNYOKRA JELLEMZŐ JEGYEKET!        

II.     MIÉRT ÉRVÉNYES MEGHAN ESETÉBEN FOKOZOTTAN IS 
AZ A MONDÁS, HOGY „NEM A RUHA TESZI AZ EMBERT”?     

III.    MELYIK RUHADARABJA ÁRULKODIK ARRÓL, HOGY 
A CSALÁD EGY AMERIKAI FARMON ÉL?     

IV.     A RUHATÁRÁN KÍVÜL MÉG MI AKADÁLYOZZA MEG 
A „TÖKÉLETES KÜLSŐ” ELÉRÉSÉBEN?   

V.      MILYEN KILÁTÁSAI VANNAK A KÖZELGŐ SZÜLETÉSNAPJÁ-
VAL KAPCSOLATOSAN?               

VI.    MI MINDENT ELLENEZ LUKE, A LÁNY NEVELŐAPJA? 
SOROLD FEL A FÜZETEDBEN!             
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VII.    ÁLLÍTSD IDŐRENDI SORRENDBE AZ ALÁBBI KIFEJEZÉSE-
KET!                                                                            

   A) A „LELKES ÜDVÖZLÉS”  B) GONDOS KÉSZÜLŐDÉS 

  C)  A „FELHŐTLEN CSALÁDI  D) RÓZSASZÍNŰ ÁLMOK 

        REGGELI”          E) TILALMAK, KORLÁTOK   
  F) „FIGYELMES SZÜLŐK”                         

VIII.   KÉPZELD EL, HOGY MEGHAN OSZTÁLYTÁRSA VAGY, 
ÉS TALÁLKOZOL A NEVELŐAPJÁVAL. PRÓBÁLD ŐT 
MEGGYŐZNI A MOBILTELEFON SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL! 
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2. MELLÉKLET

FELADATLAP

JEFF KINNEY:

Egy ropi naplója
(részlet)2

Kedd
Tegnap anya kiselőadást tartott arról, hogy a korabeliek milyen sok erő-
szakos filmet néznek, meg milyen sok videojátékot játszanak, és hogy nem 
is tudjuk, milyen az IGAZI szórakozás.

Én csak lapítottam, mert nem láttam kristálytisztán, mire akar kilyukadni.

Aztán anya azt mondta, „olvasókört indít a környékbeli fiúknak, és megmu-
tatja nekünk, milyen frankó könyvekről maradunk le”.

Könyörögve kértem, hogy adjon inkább valami szokványos 
büntetést, de hajthatatlan maradt.

Úgyhogy ma volt az Olvasni Móka! Kör első ülése. Kicsit sajnálom 
AZOKAT a fiúkat is, akiket a saját anyukájuk rávett, hogy jöjje-
nek. 

Örültem, hogy anya legalább Fregley-t nem hívta meg (azt a fu-
ra kölyköt az utcánkból), mert mostanában a szokásosnál is 
ketyósabban viselkedik.

2  Fordította: Szabados Tamás.

Úgyhogy ma volt az Olvasni Móka! Kör első ülése. Kicsit sajnálom 
AZOKAT a fiúkat is, akiket a saját anyukájuk rávett, hogy jöjje-

Örültem, hogy anya legalább Fregley-t nem hívta meg (azt a fu-
ra kölyköt az utcánkból), mert mostanában a szokásosnál is 



Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés40

 JÓ GYAKORLAT

16 A diszlexiás gyermek sajátos útja
C

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés40

 JÓ GYAKORLAT

16 A diszlexiás gyermek sajátos útja
C

Kezdtem azt hinni, hogy Fregley talán egy ki-
csit veszélyes, de hál‛ istennek nyaranta úgy-
sem igazán jön ki az előkertjükből. A szüle-
inek biztos van valami elektromos kerítése 
vagy ilyesmi.

Lényeg a lényeg, anya utasítása az volt, hogy 
mindenki hozza el a kedvenc könyvét a mai ta-
lálkozóra, hogy választhassunk egyet, amit 
megbeszélünk. Az összes fiú kirakta a könyvét 
az asztalra, és mindenki elégedettnek tűnt a 
felhozatallal, anyát leszámítva. 

Anya állítása szerint ezek a könyvek nem „va-
lódi” remekművek, és így kénytelenek leszünk 
a „klasszikusokig” visszanyúlni. 

Ezután előkotort pár könyvet, amik már az Ő gyermekkora óta meglehet-
nek.

Hajszálpontosan ugyanilyen könyveket próbál-
nak ránk tukmálni a suliban a tanáraink is.

Van egy programjuk, miszerint ha szabadidőd-
ben elolvasol egy „klasszikust”, jutalmul kapsz 

egy hamburgeres matricát vagy valamit. 

Lövésem sincs, mi járt a fejükben, ami-
kor ezt kitalálták. Ötven centért simán 
kapsz egy százmatricás ívet a papírbolt-
ban.

Már eleve az sem világos, mitől lesz egy 
könyv „klasszikus”, de az a sejtésem, leg-

alább ötvenévesnek kell lennie, és egy személy-
nek vagy egy állatnak ki kell purcannia a végén. 
alább ötvenévesnek kell lennie, és egy személy-
nek vagy egy állatnak ki kell purcannia a végén. 
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KÉRDÉSEK

Kérlek, hogy a kérdésekre a füzetedben válaszolj. Tetszőleges sorrendben old-
hatod meg a feladatlapot, csak arra vigyázz, hogy pontosan jegyezd fel a sor ele-
jére a kérdés sorszámát római számmal, majd a megoldásban szereplő számo-
kat arab számokkal, illetve ha a feladat úgy kívánja, írásban, egy-egy betűvel, 
szóval, vagy mondatban válaszolj. További kérésem: a véleményedet jól átgon-
dolva, érvekkel alátámasztva fogalmazd meg, leginkább a szövegben szereplő té-
nyek, adatok, összefüggések alapján, de sokszor hagyatkozhatsz saját tapasztalata-
idra, józan belátásodra is. 

JÓ SZÓRAKOZÁST!

Ha � gyelmesen elolvastad a szöveget, már kezdheted is a megoldást!

I.     MI VOLT AZ OKA, HOGY AZ ANYUKA MEGSZERVEZTE 
AZ „OLVASNI MÓKA!” KÖR-T A KÖRNYÉKBELI GYEREKEK 
SZÁMÁRA?

II.    TE MIVEL HELYETTESÍTENÉD A „MÓKA” SZÓT?

III.   SZERINTED HOGYAN ÉLTE MEG GREG AZ ÉDESANYJA 
ÖTLETÉT?

IV.    MIÉRT JELENTEK MEG A FIÚK A KÖR ELSŐ ÜLÉSÉN?

V.    MIT JELENT AZ EPIZÓD SZÓ? ÍRJ RÓLA EGY MONDATOT!

VI.     EBBEN A KIS RÉSZLETBEN KI SZÁMÍT EPIZÓDSZEREPLŐ-
 NEK?

VII.   ÍRD LE A FÜZETEDBEN A FIÚK ÁLTAL HOZOTT KÖNYVEK 
CÍME ELÉ A MŰFAJOK BETŰJELÉT!

        A)  TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
KÖNYV 
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   B) REJTVÉNYFÜZET 

   C) „SZAKMAI KÉZIKÖNYV”

         D) THRILLER

VIII.    MILYEN MÓDSZERREL PRÓBÁLJÁK RÁVENNI A TANÁROK 
A GYEREKEKET, HOGY A SZABADIDEJÜKBEN OLVASSA-
NAK?

IX.   HOGYAN HATÁROZZA MEG GREG A „KLASSZIKUS” 
FOGALMÁT?

X.    ARANY JÁNOS: TOLDI CÍMŰ MŰVÉRE GONDOLVA 
CÁFOLD MEG GREG IRODALOMTUDOMÁNYI FEJTEGE-
TÉSÉT! SOROLJ FEL OLYAN MŰVEKET IS, AMELYEK 
ESETÉBEN IGAZA VAN A KIS „BÖLCSÉSZNEK”!
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3. MELLÉKLET

FELADATLAP

Messinek hazájában már odaítélték az Aranylabdát3

Jóllehet a hivatalos díjátadó január 7-én lesz, az argentin média már most azt ír-
ja, hogy a honfitárs Lionel Messinek járna a világ legjobb futballistájának járó 
Aranylabda, amelyet az előző három évben ő érdemelt ki. 

Hogy megszakítás nélkül negyed-
szer is ő nyer-e, két hét múlva kide-
rül. Ami tény: a spanyol bajnokság-
ban toronymagasan első FC Barcelo-
na 25 éves játékosa szombaton feltet-
te a koronát egész évi teljesítményére, 
hiszen utolsó idei meccsén is eredmé-
nyes volt, s az egy naptári évben el-
ért találatokat illetően 91-re emelte az 
abszolút világrekordot. Ebből 26-ot a 

2012/13-as idény eddig lezajlott 17 fordulójában szerzett, és már most nyomasztó 
előnyre tett szert közvetlen üldözőivel, a téli pihenőre 17 góllal elvonult kolumbi-
ai Radamel Falcaóval (Atlético Madrid) és a folytatást 14 találattal váró örök rivá-
lis portugál Cristiano Ronaldóval (Real Madrid) szemben. 

Messinek természetesen oroszlánrésze van abban, hogy a Barcelona 9 ponttal 
előzi meg az Atléticót, és 16-tal a címvédő Realt, már csak azért is, mert – gól-
passzairól ezúttal nem is szólva – egymaga csaknem a felét szerezte a Barca talá-
latainak (57). 

3  Forrás: MTI
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Az argentin csatár góljainak java részét duplákkal érte el: huszonkét alkalom-
mal vette be a riválisok kapuját kétszer, mesterhármast hat meccsen produkált. 
Két olyan mérkőzése akadt, amelyen négyszer is betalált (Barcelona–Valencia 
5–1, Barcelona–Espanyol 4–0 – utóbbinál csapata összes gólját ő jegyezte), egyen 
pedig öt gólt lőtt (Barcelona–Leverkusen 7–1). Tizenhat meccsen volt csupán 
egyszer eredményes, és a 69 mérkőzése közül csak 22-n nem szerzett gólt. 

KÉRDÉSEK

Kérlek, hogy a kérdésekre a füzetedben válaszolj. Tetszőleges sorrendben old-
hatod meg a feladatlapot, csak arra vigyázz, hogy pontosan jegyezd fel a sor ele-
jére a kérdés sorszámát római számmal, majd a megoldásban szereplő számo-
kat arab számokkal, illetve ha a feladat úgy kívánja, írásban, egy-egy betűvel, 
szóval, vagy mondatban válaszolj. További kérésem: a véleményedet jól átgon-
dolva, érvekkel alátámasztva fogalmazd meg, leginkább a szövegben szereplő té-
nyek, adatok, összefüggések alapján, de sokszor hagyatkozhatsz saját tapasztalata-
idra, józan belátásodra is. 

JÓ SZÓRAKOZÁST!

Ha figyelmesen elolvastad a szöveget, már kezdheted is a megoldást!

I.     MIKOR ÍRÓDOTT A CIKK? 

  A) 2013 JANUÁRJÁBAN, 

  B) 2012 NYARÁN 

  C) 2012 DECEMBERÉBEN

II.    KIK MESSI KÖZVETLEN ÜLDÖZŐI A GÓLVERSENYBEN, 
ÉS HÁNY GÓLT ÍRHATNAK EDDIG?
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III.   HÁNY PONTJA VAN AZ ATLÉTICÓNAK, ÉS MENNYI 
A CÍMVÉDŐ REÁLNAK? 

 IV.   KÉSZÍTSD EL MESSI 2012/2013-AS IDÉNYRE EDDIG 
ÉRVÉNYES GÓLTÁBLÁZATÁT A FÜZETEDBEN!

Belőtt gólok száma Meccsek száma

0

1

2

3

4

5

V.    HÁNY GÓLT LŐTT MESSI ÖSSZESEN 2012-BEN?

VI.   SZERINTED MEGALAPOZOTT VOLT AZ ARGENTIN MÉDIA 
JÓSLATA, MISZERINT MESSIÉ LESZ AZ ARANYLABDA 
NEGYEDSZER IS? VÉLEMÉNYEDET ÍRD LE PÁR 
SORBAN A FÜZETEDBE!


