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8. oszt. irodalom
Téma: Szövegértés
A füzetedbe dolgozz! Írd fel a dátumot, a szöveg címét, alá azt, hogy szövegértés. Csak a
kérdések számát és a helyes választ írd le!
A törött cserépedény
Kínában egy vízhordónak volt két nagy cserépedénye. A nyakában keresztbe tett bot két
végére lógatva vitte. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt. A pataktól a
házig tartó hosszú séta végére a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így
ment, mindennap - a vízhordó csak másfél edény vízzel tért vissza a házába. Természetesen a
tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen tette a dolgát, de a törött cserép
nagyon szégyellte tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak feleannyit tudott
teljesíteni. Két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordót a pataknál a tökéletlen
cserépedény: - Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé...- mondta
elkeseredve. A vízhordó így válaszolt a cserépedénynek: - Észrevetted, hogy virágok vannak az
ösvényen, amerre hazafelé járunk? Ám azok csak a te oldaladon teremnek, s a másik cserép
oldalán nem. Én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára.
Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve szedem ezeket a gyönyörű virágokat,
és az asztalt díszítem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem
ragyogná be a házamat. Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mindannyian
törött cserépedények vagyunk. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s
meglátnunk a jót másokban.
(Kínai történet)
1. Hogyan szállította a vízhordó a cserepeket? Húzd alá a szövegben!
2. Milyennek ismertük meg a vízhordót a történetből? Karikázd be a helyes válaszbetűjelét!
a) mosolygós

b) elfogadó

c) szégyenlős

d) kedves

3. Hogyan fogadta a vízhordó a cserépedény hibáját? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) Tudott a hibájáról, és megpróbálta kijavítani.
b) Tudott a hibájáról, de meglátta benne a jót, a hasznosat.
c) Haragudott, amiért a víz fele elszivárgott.
4. Miért szégyellte magát a törött cserépedény? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) Mert hosszú volt az út hazáig és nagyon elfáradt.
b) Mert irigykedett a tökéletes cserépedényre.
c) Mert nem tudta a feladatát rendesen teljesíteni.
d) Mert a vízhordót nem merte megszólítani.
5. Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő szót húzd alá!
A vízhordónak azért okozott boldogságot a vízhordás, mert az egyik edény törött volt.
Igaz

Hamis

A vízhordó tudott a cserép hibájáról és ezért szórta el a virágmagokat az ösvény szélén.
Igaz

Hamis

Mindkét cserépedény ugyanolyan hasznos munkát végzett a vízhordó számára.
Igaz

Hamis

6. Mit jelent az a mondat, hogy „Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk”? Fogalmazd meg
egy-két mondatban és írd le!
7. Szerinted mi az üzenete ennek a történetnek? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) az együttműködés

b) az elfogadás

c) a segítségnyújtás

d) a szorgalom

8. Szerinted miért nem szólt a vízhordó a törött cserépedénynek a hibájáról két éven keresztül?
Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) Mert nem zavarta és elfogadta a hibáját.
b) Mert nem akart vele összeveszni.
c) Mert várt a kellő alkalomra.
d) Mert szégyellte.

