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A PÁVATOLLAKKAL ÉKESKEDİ SZARKA 

 
Olyan különc szarkát, mint Izabella volt, még nem látott a világ. Semmivel sem 

törıdött, csak a pompával és a cicomával. Nem barátkozott a nemzetségébıl senkivel sem, 

meg volt gyızıdve róla, hogy senki sem méltó az ı barátságára, mert ı a legszebb szarka a 

világon. Izabella minden idejét fej- és tolldíszek készítésével töltötte. 

Egy napon Izabella csodálatos zsákmányra akadt. Pávatollakat talált. Miután az utolsó 

szálig összeszedte a tollakat, otthon nagy gonddal hozzálátott a pávatollak saját tollai közé 

illesztéséhez. Már elıre az járt az eszében, hogy biztosan mindenki meg fog pukkadni az 

irigységtıl, ha meglátja ıt. 

Gıgösen indult nézıközönséget keresni. Biztosra vette, hogy mindenki ıt fogja 

bámulni. 

Csakugyan! A baromfiudvar lakói tátott csırrel nézték, és találgatták, milyen állat lehet. 

Izabella pedig királynıi testtartással sétálgatott fel s alá. És miközben közöttük járkált, még 

gúnyolta is ıket.  

- Milyen hitvány jószágok vagytok ti, milyen közönségesek! Nézzetek meg engem! Én 

vagyok a legkülönlegesebb és a legszebb madár a világon! 

De nem folytathatta tovább a mondókáját, ugyanis az egyik öreg tyúk, aki már sokat 

hallott az örökké páváskodó, üresfejő szarkáról, rájött a turpisságra, és ezt rikoltotta: 

- İ az a pipiskedı szarka, aki idegen tollakkal ékeskedik! 

Izabella érezte, hogy jobb lesz minél hamarabb eltőnni a madarak szeme elıl. De hiába! 

Az idegen tollak súlya alatt nehezen mozgott. A pávák, tyúkok, kacsák, kakasok pedig mind 

rávetették magukat…, és tépték, cibálták, ahol csak érték. 

A szarka alig tudott elmenekülni. Rettenetesen fájt mindene. És hol volt már a 

büszkesége! 

Otthon szarkatársai is kinevették, hiszen inkább egy madárijesztıhöz hasonlított, mint 

szarkához. 

 
 
1. feladat 
Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat vagy mondatrészleteket! 
 

- Miért nem barátkozott Izabella a többi szarkával? 
- Ki ismerte fel a pávatollakkal ékeskedı szarkát? 
- Mit talált Izabella? 
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2. feladat 
Válaszolj egész mondattal az alábbi kérdésekre! 
 
- Miért nem sikerült elmenekülnie a gıgös szarkának a baromfiudvar lakói elıl? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 
 
- Hogyan bőnhıdött meg a történet fıszereplıje? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
3. feladat 
Mit jelentenek az alábbi szavak? 
 
rikoltotta: ……………………………………………………………………………………. 

cibálták: ……………………………………………………………………………………... 

cicoma:………………………………………………………………………………………. 

hitvány:………………………………………………………………………………………. 

turpisság:…………………………………………………………………………………….. 

gúnyolta:……………………………………………………………………………………... 

 
 
 
4. feladat 
Adj új címet a történetnek! 
……………………………………………………………………………………………….. 
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5. feladat 
Egészítsd ki a mondatokat! 
 
Izabella …………………………………………………. volt, aki 

………………………………………………………….. 

Egy alkalommal …………………………………………………………………… talált. 

Saját tollai közé ………………………………………………………………………………. 

Egy ………………………………………………….. azonban észrevette, hogy 

………………………………………………………. 

A becsapott állatok ………………………………………………………………… az idegen 

tollakkal ékeskedı szarkát. 

 
 
 
6. feladat 
A szöveg tartalmaz egy szólást. 
 
Szólás Jelentés 
……………………………………… …………………………………………..  

…………………………………….... ………………………………………….. 
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7. feladat 
Számozással állítsd sorrendbe az alábbi vázlatpontokat! 
 
……….. Irány a baromfiudvar 
……….. A szarka büntetése 
……….. A különc szarka 
……….. Kiderül a turpisság 
……….. A csodás zsákmány 
 
 
 
 
 
8. feladat 
Mely közmondások illenek Izabellára? 
 

- Úgy ért hozzá, mint tyúk az abc-hez. 
- Hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 
- Nem mind arany, ami fénylik. 

 
 
 
 
 
 
 Összesen: 
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