6. Keresd meg az elbújt szavakat!
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Ekkor az egész kövér mókustársaság megszégyenülten némult el, csak az egyik mókus makogott
még valami biztatást.
– Hasztalan marasztaltok – folytatta Misi –, elegem van belôletek, de nem kérek többet az örökké
termô fának még csak a tájából se, ahol ilyen alakok élnek, mint ti. Otthon szebb is, jobb is, megyek
hát haza.
Azzal faképnél hagyta kövér rokonait. Sietett a víz partjára. A sajkát ott találta, ahol hagyta. Beleült
és evezni kezdett, át a vízen.
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3. Válaszolj a kérdésekre!
Kivel találkozott Misi Mókus?
HUSZADIK FEJEZET

1. Adj címet a huszadik fejezetnek!

Misi Mókus a túlsó parton visszakötötte helyére a kis sajkát, ô maga pedig nekivágott a hazafelé vezetô útnak. Eléggé megjegyezte magának a vidéket, hogy könnyen eligazodjék visszafelé is.
Minden viszontagság nélkül tartott a folyó partján a nagy kikötô felé. Már a kikötô közelében járt.
Házak, utcák, terek tárultak eléje. Mind több emberbe botlott.
Misi Mókus tapasztalt utazóként nézett szét, valami alkalmas fasort keresett, ahol fáról fára vándorolva haladhat tovább, biztonságban az emberek elôl. De hirtelen egy furcsa alkotmányon akadt
meg a tekintete. Kis, ablakos ház ez, amely kerekeken fut, és lovak vannak eléje fogva.
De ez még semmi! Kit pillant meg Misi Mókus a kerekes házikó elôtt? Korábbi hûtlen útitársát,
2.
Kösd össze a szavakat, kifejezéseket a jelentésükkel!
Bumbát, a majmot.
Ó, Bumba most rettentô piperkôcösen volt öltözve! Sôt, különlegesen kevélynek tûnt a viselkedése is.
Már ô is észrevette Misi Mókust. Elôkelô kézmozdulattal intett neki.
– Ej, te bohó kis barátom, Misi Mókus! Micsoda szél fújt megint az utamba? De örülök, hogy látkevély
Hirtelen egy furcsa allak! Szervusz!
artista
piperkőc
– Szervusz, Bumba!
kotmányon
akadt Mintha
meg a kissé megváltoztál volna azóta, hogy legutóbb együtt voltunk.
– Ó, veled
szemben mindig a régi akarok maradni! – mondta negédes ajkbiggyesztéssel Bumba. –
tekintete.
Máskülönben megjegyezhetem neked, hogy ragyogó pályát futottam be azóta.
– Ne mondd! És miféle pályát, ha szabad tudnom? – érdeklôdött Misi Mókus.
– Tudod–e, milyen kocsi ez? – kérdezte Bumba.
Elpuhult,
túl sokat
törő– Ez a kocsi nem is kocsi, Hirtelen
hanem ház,egy
ami kerekeken
fut – mondta
rá Misi.
gőgösez
dikisaannak
megjelenésével.
– légtornász
Elmés gyerek vagy! –furcsa
bólintott
Bumba. – Mindig
ismertelek. De ha nem tudnád,
építményt
a kerekes ház egy világhírû cirkuszlátott.
tartozéka... Érted?
– Értem – biccentett Misi.
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Hol dolgozik Bumba?

Minek a tartozéka a kerekes kocsi?

Ki a póznamászó?
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HUSZONEGYEDIK FEJEZET

4. Írd le, hogyan képzeled el Misi és Bumba versenyét!

1. Adj címet a huszonegyedik fejezetnek!

5. Mi lett Misi új hivatása?
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A nagy bajuszú cirkuszigazgató a nagy sátor egy kis fülkéjében fogadta ôket. Valahonnét csuda vidám
csinnadratta zenekar hangjai harsogtak.
– Íme! Bemutatom Misi Mókust – taszította Misit az igazgató elé Bumba. – Szintén kiváló légtornász és póznamászóbajnok.
– Nagyon örülök – szólt az igazgató. – Magát esetleg szerepeltetjük mint a mi nagy Bumbánk
állandó versenytársát. Akarja?
– Akarom! – biccentett Misi.
– Hát akkor rendben van. Akár Bumba elôzi meg magát a mászásban, akár maga marad el Bumba
2. Ki
Ubul az új szereplő?
mögött, egyre megy. A közönségnek tetszik a versengés. Megértette?
– Meg, meg – bólogatott Misi Mókus.
– Akkor itt a kezem! Mától fogva maga a cirkusz rendes tagja, rendetlen díjazással.
Misi Mókus belecsapott az igazgató tenyerébe. Az igazgató pedig így folytatta:
– Az elôadás már folyik. A közönség azonban Bumbát, az utolérhetetlen póznamûvészt várja
feszülten. Most még ráadásul versenytárssal kedveskedünk neki! Gyerünk!
Erre máris vonultak befelé a cirkuszba.
Az utolsó elôtti szám éppen befejezôdött. Az igazgató, Bumba meg Misi bevonult a cirkusz
3.
Egészítsd
ki a vázlatpontokat!
porondjára.
A közönség
nagy tapssal fogadta Bumbát, aki vigyorogva hajbókolt mindenfelé.
Az igazgató nagy hangon jelentette be az új számot:
– Nagyérdemû közönség! Most következik Bumba, az utolérhetetlen póznamászómûvész. Mégezúttal nem egyedül
fog a pózna
1.pedig
A cirkuszigazgató
a nagy
sátortetejére mászni, hanem versenyre kel a világ másik utolérhetetlen póznamászómûvészével, Misi Mókussal.
– Lássuk! ... Halljuk! – tombolt a közönség.
Az igazgató így folytatta:
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