
Borbáth Péter: Sündör és Niru – Sündör nyomában 
Ebben a feladatsorban Borbáth Péter Sündör és Niru – 
Sündör nyomában című kötetéhez kapcsolódóan találsz 
kérdéseket. A könyvet Remsey Dávid illusztrálta, és a 
Csimota Könyvkiadó adta ki, 2015-ben.

Niru az egyik fényvadászaton elbóbiskolt, elnehezült 
feje lekoccolt egy kuglófformát. A koccanás zajára 
felriadt. Már épp visszaszunnyadt volna, amikor 

észrevette, hogy a vizsgálószék alatt kicsiny lény ficánkolt. Bizonytalanul 
nézte, hátha valami új fényfajta, meg kell kérdeznie Sündört. 

– Ssssündör – súgta olyan halkan, ahogy csak tudta. 
De Sündör feszülten figyelte a távoli vashegyeket, meg se hallotta a 

suttogást. 
Niru végül kinyújtotta a tenyerét, az apró lény befészkelte magát szurtos 

kezébe.
– Hiszen ez egy kis zajgyerek, az előbbi koccanás zaja! – derült fel 

Niru arca, büszkén nézte a markában szuszogó koccanást. 
Olyan izgatott volt, hogy csak ímmel-ámmal ülte végig a fényvadászatot, 

titkon be-belesett a tenyerébe.
Ahogy hazaértek, a ház mellett apró vackot ásott a kis zajgyereknek, 

dróthálóval fedte le a bejáratát. Ez a koccanás volt az első a zajgyűj te-
ményében, innentől kezdve gyűjtőedényekkel felszerelkezve kísérte el 
Sündört a fényvadászatokra.

Amikor az idő hirtelen melegre változott, halk pendüléseket gyűjtött. 
Dermedt, téli délutánokon, mikor csendes pihenőre vonultak a nagy testű 
zajok, csipesszel gyűjtötte össze a rozsda lassú, alig hallható marásának 
hangját.

Kis táblákat helyezett az odúk elé, hogy ne keverje össze a zajgyűjtemény 
tagjait. A táblákon a feliratok: csusszanás, darapergés, esőkoppanás, 
szikrapattanás, pittyegés, zördülés, rozsdamarás, szörtyögés. Reggelente 
szabadon engedte őket, hogy sétáljanak kicsit a ház körül.
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A zajok alapvetően békés jószágok, de néha összekülönböztek. 
A darapergés jól elvolt az odújában, de a fogság egy idő múlva inger-
lékennyé tette. Egy reggel akkorát taszajtott az egyik kis termetű pittyegésen, 
hogy az majdnem beleszédült a ház mellett húzódó árokba. Nirunak úgy 
kellett rendet teremtenie.

Sündör a kerítésre támaszkodva nézte őket.
– Nem lesz ez így jó, Niru, nem odú kell ezeknek, hanem ketrec, doboz!
Ő fémdobozokban tartotta a becserkészett fényeket, sosem nyitotta ki 

a dobozokat, hiszen azon nyomban elillantak volna. Az udvar végében 
hatalmas acélkonténer magasodott, szinte kinyomta a kerítésléceket. Sündör 
abba a konténerbe akarta befogni a felkelő napot.

1.  Mit gyűjtött Sündör? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A. Zajokat. B. Fényeket.

C. Illatokat. D. Bogarakat.

2.   Miféle zajnak köszönheti Niru, hogy elkezdett zajokat gyűjteni?  
Húzd alá!

A. csusszanás B. koppanás

C. koccanás D. zördülés

3.   Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, H=hamis  

A. Egy zajgyerek akkora, hogy elfér Niru tenyerében.

B. Niru a házban, a szobájában helyezte el a kis zajgyereket.

C. Téli délutánokon a nagytestű zajok csendes pihenőt szoktak tartani.

D. Sündör a felkelő nap befogására áhítozik.

4.   A szöveg néhány összetett szava összekeveredett. Tegyél rendet 
köztük, és írd le őket helyesen!  

A. acélháló   .................................................................................................................

B. kuglófléc   ......................................................................................................................

C. kerítésforma   ..........................................................................................................

D. drótkonténer   ..........................................................................................................
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5.   Hosszú vagy rövid mássalhangzó? Írd le helyesen! 

A. ko............an ko............og

B. csú............ós csu............an

C. pi............eg pi............ereg

D. ko............ik ko............an

6.   Mi az alábbi vers címe, ki a szerzője, és melyik gyerekvers-
antológiában jelent meg? (Ha magadtól nem tudod a választ, nézz 
utána a könyvtárban vagy az interneten!) 

                 

Szerző: ..........................................................................................................................................................

Vers címe:  ....................................................................................................................................................

Antológia címe:  ........................................................................................................................................

7.   A történet folytatásában Sündör egyszer csak eltűnik. Eltűnése egy 
természeti jelenséghez kapcsolható. Írd be a megfelelő szavakat a 
szövegből, és ha a kezdőbetűket összeolvasod, megtudod, milyen 
természeti jelenségről van szó!! 

1. Kuckó 1. ...........................................

2. Feszült 2. ...........................................

3. Óriási 3. ...........................................

4. Pici 4. ...........................................

5. Napszak, amikor a zajok sétálnak 
egyet a ház körül.

5.
...........................................

Megfejtés:  ......................................................................................................................................................

8.    Számodra mi a legkedvesebb hang a világon, és miért? Írd le 4-5 mondatban!

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

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

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

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

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

9.   Sündör gondosan fémdobozokban tartja gyűjteménye darabjait.  
Te mihez kezdenél egy üres konzervdobozzal? Találd ki, és írd vagy 
rajzold le nekünk egy külön lapra! A lapra ne felejtsd el ráírni neved, 
osztályod, iskolád!

10.   Milyennek képzeled Sündört és Nirut? Rajzold le őket! A lapra ne felejtsd 
el ráírni a neved, osztályod, iskolád!

A következő feladatok Michael Ende Gombos Jim és Lukács, a masiniszta című 
meseregényének első fejezetéhez kapcsolódnak. A regény több ízben megjelent 
már magyarul, mi abból a kötetből dolgoztunk, amelyet a Kolibri Kiadó adott ki, 
2015-ben. Ha a meseregény nincs meg neked otthon, keresd meg a könyvtárban!   

1.   Melyik tulajdonság melyik szereplőre illik? Kösd össze! 

A. Lukács jelentéktelen

B. Alfonz régimódi

C. Emma elfoglalt

D. Feszes úr vidám

2.   Mi lehet a történet folytatása? Mi történhetett azon a szép napon?  
Írj 2-3 mondatot!

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

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

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

 ...............................................................................................................................................................................
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3.   Az alábbi mondatok nem szerepelnek a szövegben, de te biztosan ki 
tudod találni, melyiket ki mondhatta! Írd a mondatok mellé! (Vigyázz, 
egy szereplő több mondatot is mondhat!) 

A. Remélem, Mitmond néni elkészítette már a vaníliafagylaltot!

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

B. Veszek magamnak valamit Mitmond néninél.

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

C. Megint esik; szerencse, hogy van ernyőm!

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

D. Ma megint nyugodt a tenger, szívesen gyönyörködöm benne.

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

4.   Mondd más szóval! 

A. parányi:  ...................................................................................................................

B. hatalmas:  .......................................................................................................................

C. gömbölyded:  ..........................................................................................................

D. csöndes:  ..................................................................................................................

         

5.  Rajzold le a szöveg alapján Lukácsot, a masinisztát egy külön lapra!  
(A lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)
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