I. FORDULÓ
(2020. október 20. – november 3.)
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny VII–VIII. osztályosokból álló csapatoknak
Irodalom
Anna Woltz: Száz óra sötétség, Tilos az Á Könyvek, Budapest, 2014. (részlet)

1. Kiről, melyik szereplőről van szó az alábbi mondatokban?

7 pont

,,Egy ilyen lány nem kezd el sikítozni csak úgy, és eszébe sem jut bekapcsolni a mobilját, hogy
felhívja az anyukáját.” ______________________
,,...Huszonegy éves, és korábban au pair volt a családomnál” ____________________
,,Ez a nő, akit most látok életemben először, a jövőm záloga: kevesebb mint tíz percen belül el
fogja dönteni, hogy beléphetek-e Amerikába.” ____________________
,,...műszerei fénylenek a sötétben: egy nagy generátor az ablaknál, barométerek a falon és
mikroszkópok az üvegbura alatt.” ___________________________
,,Kitaposott tornacipőt és sötét, kapucnis pulóvert visel. A fején neonzöld bukósisak.” _______
,,... a műteremben dolgozott – még csak nem is evett ...” ________________________
,, A vonal végén egy hisztérikus nő volt, aki majdnem megfulladt a zokogástól.” _____________
2. Nézzetek utána és írjátok le, hogyan kötődnek New Yorkhoz az alábbiak!
•

Manhattan

•

Empire State Building

•

Függetlenségi Nyilatkozat

•

Avenue / Street

8 pont

3. Ismeritek az iskolai bántalmazás formáit? Hármat Emilia is felsorol, amelyeket vele
tettek az iskolatársai. Melyek azok?

3 pont

4. Írjatok 8 pontban rátok vonatkozó, saját Függetlenségi Nyilatkozatot! Legyetek
kreatívak, gondoljatok saját élethelyzeteitekre!

8 pont

5. Vakmerőségnek vagy bátorságnak neveznétek Emilia menekülését? Indokoljátok
válaszotokat 5-6 mondatban!

8 pont

6. Éreztetek már így: „Én beleillek a képbe”? Mit jelent beleilleni a képbe? Fejtsétek ki
5-6 mondatban!

8 pont

7. Írjatok egy 6-8 mondatos levelet Emíliának, melyben meggyőzitek, hogy a ti
városotokba/falvatokba látogasson el!

8 pont

Összesen: 50 pont
A második forduló feladatlapját 2020. november 3-án tesszük közzé. Az első feladatlap
megoldásainak beküldési határideje: 2020. november 3. A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben
a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az e-mail „Tárgy/Subject” rovatában feltüntetve:
„Könyvkaland 2020”. A válaszokat számítógépen szerkesztett formában (pl. Wordban) és kézzel
írva is elfogadjuk. A kézzel írottakról jó minőségű fotót kérünk.
Beküldéskor kérjük jelezni minden alkalommal a következőket is: a csapat neve, származási
helye (település iskola), tagjainak neve és osztálya, a csapatot összeállító / vezető tanár neve,
telefonszáma és e-mail címe.

