
1 
 

Mesekvíz: Mese a berekböszörményi hármasútról 

 

1. Szeretett- e Sanyi iskolába járni? 

a. nem, mert unalmasnak találta 

b. igen, de csak nagyon ritkán 

c. nem, mert nem szeretett tanulni 

d. igen, mert tudta, hogy ott válik okos felnőtté 

2. Mi történt minden reggel, amikor a kereszteződéshez ért? 

a. megtorpant, mert nehéz volt elindulni az iskolához vezető úton 

b. többnyire nem az iskolához vezető útra tért 

c. nagyokat sóhajtott és mégis elindult a suliba 

d. vett egy perecet a péksében 

3. Hogyan próbálta megleckéztetni a Tündérkirálynő? 

a. békává változtatta 

b. elküldte hozzá a bosszantó tündéreket 

c. elküldte hozzá Morgó Pipitért 

d. olyan világba varázsolta, ahol reggeltől – estig tanulni kellett 

4. Hol találkozott először a kobolddal? 

a. az iskola bejáratánál 

b. a mezőn 

c. a játszótéren 

d. álmában éjszaka 

5. Mi volt a kobold módszere? 

a. más világokba repítette 

b. a jövőbeli lehetőségeit ismertette, attól függően melyik útra tér a jelenben 

c. ha a rossz útra tért jól megcsiklandozta 

d. másik bolygóra repítette 

6. Mi fájdította meg a leginkább Sanyi szívét? 

a. az, ha az anyukáját sírni látta 

b. az, ha nem mehetett többé a játszótérre iskolaidőben 

c. az, ha nem ehetett hamburgert 

d. az, ha állandóan tanulni kellett 

7. Melyik út jelentette a legszebb jövőt számára? 
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a. a játszótérre vezető út 

b. az iskolába vezető út 

c. a mezőre vezető út 

d. az edzőterembe vezető út 

8. Mi történt Morgó Pipitérrel, a Sanyi megleckéztetése után? 

a. hazautazott Tündérországba 

b. elutazott nyaralni 

c. nyugdíjba ment 

d. a kereszteződést őrízte, hogy szükség esetén megleckéztesse a tévelygő 

kisiskolásokat 

 

 

 

Keresztrejtvény: 

1. Ez az út a legrövidebb. 

2. Szomorú más szóval. 

3. Ő elégelte meg Sanyi rosszalkodásait elsőként. 

4. Ilyen volt Sanyi, amikor másodszor is találkozott a kobolddal. 

5. Pipitér első neve. 

6. Ezt tette a kobold Sanyival. 

7. Ide nem szeretett járni a kisfiú. 

8. Ezt érezte Sanyi az anyukája iránt. 

9. A kobold második neve. 

10. Ebben a faluban játszódik a történet. 

11. Méretes arcszőrzetű. 

12. Ezt teszi ma is Morgó Pipitér a kereszteződésnél. 

13. Repülő tollas állatkák éneke. 

14. Az első útja ide vezetett Sanyinak a kereszteződésnél. 

15. Ilyen illatú volt ez a tavaszi reggel. 
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Megfejtés: útelágazás 
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