
Olvasópályázat alsó tagozatosoknak
Miler Zdenek születésének 
100. évfordulója alkalmából

Az alábbi linkek segítenek a megfejtésben:

https://mora.hu/hir/vilagraszolo-mesek-a-baratsagrol-100-eve-szuletett-
zdenek-miler

https://katalogus.szivk.hu/

https://mora.hu/hir/vilagraszolo-mesek-a-baratsagrol-100-eve-szuletett-zdenek-miler
https://mora.hu/hir/vilagraszolo-mesek-a-baratsagrol-100-eve-szuletett-zdenek-miler
https://katalogus.szivk.hu/


1. Milyen nemzetiségű a Kisvakond?

1. lengyel
2. cseh
x. szlovák

2. Mi volt Miler Zdenek első saját filmjének a címe?

Milliomos, aki ellopta a napot

3. Mikor született meg az első Kisvakond film?

1. 1948-ban

2. 1953-ban

x. 1956-ban

4. Mi volt a film címe?

A vakond nadrágja

5. Az alábbi növények fontos szerepet játszanak 1-1 Miler Zdenek könyvben. 
Nevezd meg a növényt és írd a kép alá könyv címét!

1. x.

A növény neve: len          kamilla

A könyv címe: A vakond nadrágja Hogyan gyógyította meg a 
vakond a kisegeret

6. Hogy készült el az a híres zsebes nadrág? Keresd meg a párokat az alábbi 
linken található memóriajátékban, majd írd le a folyamat részeit időrendben míg 
elkészül a Kisvakond nadrágja.

https://learningapps.org/watch?v=pve85wp5n21

A nadrág elkészítésének folyamata:

1. áztatás

2. szárítás

3. tilolás

4. gerebenezés

https://learningapps.org/watch?v=pve85wp5n21


5. textilszálak fonása

6. fonal festése

7. vászon szövése

8. szabás

9. varrás

Ha szemfüles voltál, akkor észrevetted, hogy valami kimaradt a sorból. Mi volt az?

Len gondozása, kihúzása, kévébe kötése.

Mit jelent a tilolás és a gerebenezés?

Tilolás: Kender vagy len megtörése, a rostok megtisztítása a fás részektől. 

Gerebenezés: Fésülés, a rostnyalábok szétválasztása, a rövidek eltávolítása.

7. Hány ország vásárolta meg a kalandjait bemutató filmeket?

1. 85
2. 62
x. 58

8. A Kisvakond nemcsak a mesében, hanem a valóságban is eljutott a világűrbe.

Mikor?    2011

Mivel?    Andrew Feustel

Kivel?     Endeavour űrsikló

Egy magyar mesefigura szintén járt a világűrben. Ki volt ő?

1980-ban vitte magával Farkas Bertalan a Tévémacit a világűrbe.

9. Igazak vagy hamisak az alábbi mondatok? Húzd alá a megfelelő választ!

A Kisvakond teljesen néma, nem szólal meg a filmekben. Igaz -Hamis

A Kisvakond keveset beszél, egy híres színész kölcsönözte neki a hangját. 

Igaz  - Hamis

Csak az első filmben szól pár szót, a többiben nem beszél. Igaz - Hamis

A Kisvakond hangját Miler két kislánya kuncogásaiból és felkiáltásaiból vágták össze.

Igaz – Hamis



10. A  Kisvakond  kalandjait  számos  könyvben  is  kiadták.  A  történetek
megalkotásában több alkotótársa volt. Nézzétek meg a könyvtár katalógusában
hány könyvéhez írta a szöveget

A  katalógusban  való  keresésnél  elfogadtuk  azt  is,  ha  valaki  az  összes  műcímet
számolta össze és azt is, ha csak a vakondos könyveket. Abban az esetben, ha nem a
címeket, hanem a művek számát adta meg, tehát a duplán szereplő könyv címek is
benne maradtak, akkor a kapható pontok felét adtuk meg.

Írjátok a vonalra 1-1 könyv címet is!

11. Mikor jelent meg az első Kisvakond könyv magyarul?
1. 1970
2. 1975
x. 1971

12. Melyik kiadó kiadásában jelentek meg a könyvek?
1. Móra Kiadó
2. Helikon
x. Pozsonyi Pagony

13. Keresd meg a szófelhőben Miler Zdenek 14 könyvének a címét!



1. A vakond és a sas

2. A vakond és a karácsony

3. A vakond ernyője

4. A vakond és az űrhajó

5. A vakond és a halacska

6. Hogyan gyógyította meg a vakond a kisegert

7. A vakond és a nyuszimama

8. A vakond és a zöld csillag

9. A vakond és a hóember

10. A vakond autója

11. Vakond és a televízió

12. A világ leggazdagabb verebe

13. Beteg hangya

14. Vidám Pöfivonat

+1 Mikor és hol találkozott a Kisvakond az Ezüst Oroszlánnal?

1957 Velencei Filmfesztiválon a Vakond nadrágja első díjat (Ezüst Oroszlán) nyert.


