
                                                                                                                                                                                        6. szmelléklet 

 

Feladat – párokban! Pótold az alábbi szavakkal a sport szerepéről szóló hiányos idézeteket! 
 
legtöbbet      motivációt      csatározás       vereségtől       felfedezni       győzedelmeskedj      lehetetlen 

Bud Spencer: Mindegy, hogy csapatban vagy egyénileg vagy nyertes, de ahhoz, hogy _____________a 
maximumot kell hoznod. 

Kovács Katalin: Nyerni szeretnék, teljesen mindegy, hogy hány aranyam van. Számomra az jelenti a 
_______________, hogy évről évre legyőzzem a világot. 

Daniel Alves: Aki fél a _______________, az győzelembe menekül. 

Dalnoki Jenő: Nyújtsd mindig a _____________! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami 
lehetnél! 

Kimmi Raikönnen: Azért vagyok itt, hogy győzzek. Semmi örömet nem okoz egy ötödik vagy hatodik 
helyért való ________________. 

Muhammad Ali: A ________________csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert 

számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint ______________magukban az erőt a 

változtatásra. 
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Megoldás 

 

Bud Spencer: Mindegy, hogy csapatban vagy egyénileg vagy nyertes, de ahhoz, hogy győzedelmeskedj, a 
maximumot kell hoznod. 

Kovács Katalin: Nyerni szeretnék, teljesen mindegy, hogy hány aranyam van. Számomra az jelenti a 
motivációt, hogy évről évre legyőzzem a világot. 

Daniel Alves: Aki fél a vereségtől, az győzelembe menekül. 

Dalnoki Jenő: Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami 
lehetnél! 

Kimmi Raikönnen: Azért vagyok itt, hogy győzzek. Semmi örömet nem okoz egy ötödik vagy hatodik 
helyért való csatározás. 

Muhammad Ali: A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra 

könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. 
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