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Mesekvíz: A Stubenberg- kastély titka 

 

1. Hol játszódik a történet? 

a. Eger mellett Magyarországon  

b. Nagyváradon Romániában 

c. Székelyhídon Romániában 

2. Ki volt Feri ? 

a. egy gonosz törpe 

b. egy rosszalkodós kobold 

c. egy hajléktalan kisfiú 

3. Ki volt Feri legjobb barátja? 

a. soha nem barátkozott senkivel 

b. egy öreg teknős 

c. egy tündérlány, akit Sztellának hívtak 

4. Hogyan viselkedett a kobold a kis tündérlány előtt? 

a. megjátszotta a jófiút 

b. ugyanúgy rosszalkodott 

c. még rosszalkodósabb volt 

5. Bízott- e benne Tündérkirálynő? 

a. nem igazán 

b. igen 

c. néha 

6. Mivel büntette meg Ferit a Tündérkirálynő, a csintalankodásai miatt? 

a. eltüntette a gyerekeket  

b. száműzte a helyről 

c. békává változtatta 

7. Miért élnek a koboldok sokáig? 

a. mert élethosszító varázsitalt isznak 

b. nem rágódnak sokáig olyan dolgokon, ami rossz érzéseket okoz 

c. mert egészséges ételeket esznek 

8. Sok év elteltével egy nap Sztella jó hírt hozott. Mi volt ez a jóhír? 

a. Feri hazamehet Koboldországba 

b. karácsonykor meglátogatja Mikulás 
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c. ismét gyerekek fognak lakni a kastélyban 

9. Kivel barátkozott össze Feri? 

a. egy kislánnyal 

b. egy rosszalkodós kisfiúval 

c. egy jófiúval 

10. Miért volt ez a kisfiú durva és elutasító mindenkivel? 

a. mert így érezte jól magát 

b. mert félt szeretni, hogy újra csalódni fog 

c. mert elhatározta, hogy mindig rossz lesz 

11. Bele ment- e Feri a rosszalkodásokba? 

a. igen, nem is törődött a Tündérkirálynőnek tett ígéretével 

b. nem, inkább megkérte a kisfiút, hogy tanuljanak meg jónak lenni együtt 

c. igen, mert képtelen volt megváltozni 

Keresztrelytvény: 

1. Ilyen a buta ember. 

2. Titok más szóval. 

3. Itt játszanak az iskolában a gyerekek, amikor jó az idő. 

4. Ez volt Feri. 

5. A tündérlány neve. 

6. Ezt érezte Feri, amikor senkit nem bosszantott.  

7. Haverság más szóval. 

8. Önvédelem. 

9. Ezt érezte a Tündérkirálynő, amikor meglátta, hogy Feri milyen nagy bonyodalmat 

okozott. 

10. Szavát adja. 

11. Április elseje. 

12. Nem mondott igazat. 

13. Sírdogált. 

14. Átérezte a bánatát. Szánakozott rajta. 

15. Szépséges, varázslatos lény. 

16. Volt régiesen. 

17. Ilyen régiesen. 
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Megfejtés: Ebben az épületben élt Feri. 
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