Napsugár 10. szám, 2017. október

Név:………………………………….………..

Olvasd el figyelmesen a Napsugár 10. számát, és oldd meg a feladatokat!

Győztes csatáink - hősök,vitézek
Kinizsi Pál
Egészítsd ki a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre!
Mátyás király szobrát …………………………………………. készítette. Az emlékmű ................
főterén található. Négy hadvezér veszi körül a ……………………királyt. A legdaliásabb …………..
……….. Zászlóval a kezében kiáltja: …………………………………………
Kinizsi Pál hadvezért …………… tehetséggel, ……….. ésszel, bátorsággal, …………. erővel is
megáldotta az Úr. Magyar Balázs ………………. áll be …… évesen, ahol …………… majd ……………..
lett.
Ki a negyedik hadvezér Fadrusz János kolozsvári szoborcsoportján?
………………………………………
A törökök 1480-ban 132 ………….. megtámadták ………………., hogy elfoglalják: Otrantót,
……….. és Rómát. A pápa és II. Ferdinánd nápolyi király …………………….. kért segítséget. A magyar
huszársereget …………………………………………. és ………………………………….vezette. Otrantó
város vízellátását elvágták a …………………..
Melyik nagyerejű hősünk harcolt még Itáliában Nagy Lajos királyunk seregében?
…………………………………………
Kinizsi Pál legbravúrosabb győzelmét ………………………………. aratta. Isza ….. betört
…………...
1479-ben, feldúlta ……………………. Báthori lova…………………, a vajda……………………………..
Ebben a kétségbeejtő pillanatban…………………… Kinizsi ……….. kürtje: „……………………………...
………………………” Senki sem …………………………………………………………………………….
Kinizsi Pál élete nagy részét a……………………. töltötte, ………………………….. hadvezér,
…………………………. katona volt. Mátyás királytól megkapta ………………………… várát, az csupán
egy ………………………… és …………….. állt. Átalakíttatta ………………….. mesterekkel reneszánsz
…………………….. A vár kápolnája őrzi a …………………………..
Apósával, ……………………………. közösen templomot és kolostort építtettek. Ide befogadták a
pálos szerzetesrendet. A vázsonyi kolostorban a pálosok felbecsülhetetlen értékű …………………., kézzel
……………, iniciálékkal, ………………..festményekkel díszített ……………….írtak, kötöttek bőrbe.

Lengyel Dénes
Mátyás király vezérei legyőzik a törököt
Számozással állítsd időrendi sorrendbe a legenda mondatait!
__A vezérek megerősítették a határokat, kémeket küldtek szét, hogy megismerjék a török szándékát.
__Báthori elölről támadt, Kinizsi hátulról kerülte meg az ellenséget.
__Ali bég hatvanezer törökkel megindult Erdély ellen.
__Mátyás király követet küldött Kinizsi Pál kapitányhoz és Báthori István vajdához, hogy a török ellen
felkészüljenek.
__A szászok és a székelyek is veszedelembe kerültek.
__A két sereg előretört, nagy hevességgel összecsapott.
__Segítségükre jön a vajda a lovassággal.
__Kinizsi Pál jön a vérteseivel, elsöpri a török hadsort.

__A törökök futásnak eredtek, Ali bég ruhát cserélt, elmenekült a hegyekbe.
__A törökök Kenyérmezőnél bevárták a vajda seregét.
__A magyarok győzelmét Báthori István vajda és Kinizsi Pál kapitány, a két vezér hős jelentette Mátyás
királynak.
__Ali bég egyesít négy török csapatot, és ő maga száll szembe a vajdával.

Kiskópé
1. Madarat tolláról, fát a leveléről. Írd be a számot a név mellé.
akác
bükk

fenyő
juhar

tölgy
fűz

vadgesztenye

2. Figyeld jól meg a 19. oldalon a tréfás fényképet, és felelj a kérdésre.
Mit gondol a kutyus? ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Szólj szám!
1. Mit jelent az ókori római hadvezér, Julius Caesar mondása: A kocka el van vetve. Találtok hasonló
jelentésű szólást, közmondást?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Mi lehet kockás és mi kockázatos? Keressetek néhány példát.
kockás

kockázatos

Vajon honnan ered kockázatos szavunk jelentése?
…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Értelmezzétek a csúfolódó kifejezéseket:
kockafejű
tökfejű
vaskalapos
pápaszemes
hórihorgas
nyakigláb
kétbalkezes
lyukasmarkú
málészájú

Maszat Művész és a varázsceruzák
Rajzolj színes ceruzával őszi erdőrészletet, tájképet, gyümölcs- vagy zöldségcsendéletet úgy, hogy 2-3 színt
egymásra festesz. Dolgozz rajzlapra!

Rejtvénypályázat
Megfejtés:………………………………………………………………………………………
Találd ki!
1………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………

