
 
1 NAGY OLVASÁSMÁNIA 2019 

Berg Judit: A holló gyűrűje 

 

1. Keresd meg a könyvben, hogy kik mondták az alábbi mondatokat a szereplők közül? 

- „Milyen szép és világos a kinti világ.”   

…………………………………………………………………………………………….. 

- „Akkor ugye nem gond, ha a mise után maradok még egy kicsit gyakorolni?” 

…………………………………………………………………………………………….. 

- „Mi történhetett a templomban, hogy életre keltek az állatok?” 

…………………………………………………………………………………………….. 

- „Igazatok van: a gyűrű a dolgok nyitja.” 

…………………………………………………………………………………………….. 

- „Nagy felelősség magunkhoz venni két állatot.” 

…………………………………………………………………………………………….. 

Elérhető pontszám: 5 

 

2. Írd a képek alá a hozzájuk tartozó neveket! 

III. Béla; Szilágyi Erzsébet; Szent Ambrus, Hunyadi Mátyás; Anna királyné 

 

                         

…………………      ……………….         ………………       ………………         …………………… 

 

Elérhető pontszám: 5 
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3. A könyvben megemlített szentek kinek / minek a védőszentjei? 

Szent Erzsébet: ……………………………………………………………………………………. 

Szent Ambrus: …………………………………………………………………………………….. 

Szent Imre: ………………………………………………………………………………………… 

Szent László: ………………………………………………………………………………………. 

A felsorolt szentek közül az egyik „kakukktojás”. Ki ő, és miért? 

név:……………………………… indok: ……………………………………………………. 

 

Elérhető pontszám: 5 

 

 

 

4. Az alábbi idézetet a Gyűrű című fejezetben találod. Keresd meg a szövegben a felesleges szavakat. 

„ Délutánig nem történt semmi érdemleges. Bodza már – már azt hitte, hogy hiába várakoznak, 

amikor a Jávorszarvas tér sarkán, a József Attila úton összekoccant két autó. A hangos csattanás és 

dudálás megrémítette a fekete varjakat, akik első ijedtükben fekete felhőként emelkedtek a magasba. 

Gallusz Niki, bár maga is megrémült a szokatlan zajtól, azonnal felismerte a kínálkozó alkalmat. 

Kiröppent a csipkebokor alól, és megindult a hatalmas torony felé. Csakhogy a varjak közben 

visszatértek, így Gallusz meghúzta magát a toronyhoz legközelebb álló fenyőfa felső ágai között. 

Óriási szerencséjére rozsdás zöld színe szépen beleolvadt a fa frissen növesztett apró levelei közé, 

így észrevétlen meg tudott lapulni az ágak takarásában. 

Felesleges szavak:  

……………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Elérhető pontszám: 5 
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5. A könyv illusztrációit Nagy Kincső készítette. Írd a képrészletek alá a hozzájuk tartozó mondatok 

számát! 

1. „Libasorban vonultak végig a folyosón.” 

2. „Az állatok visszatértek a helyükre, és néhány perc múlva újra dermedt csend honolt a 

templomban.”  

3. „Ám amikor visszaröppent, a lélegzete is elállt a csodálkozástól.”  

4. „Emma szívesen elkísérte, hogy amíg a nagypapa játszik, ő a zeneszót hallgatva sétálgasson, és 

nézelődjön a templomban.  

5. „ – Lehetetlen! – ingatta a fejét az ökör.”  

 

                        

                      

………………….      ……………………      ………………    ………………….     …………. 

Elérhető pontszám: 5 

 

 

  


