
KÖNYVKALAND 2022
7-8. osztály

1. forduló

Olvassátok  el  Takeshi  Kitano: Bajnok kimonóban c.  elbeszélését!  (Takeshi  Kitano:  Fiú  c.
novelláskötetében található, Scolar kiadó, 2009.)

I. „Indulás,  hozzátok  ki  magatokból  a  legjobbat,  ha  nincs  is  kedvetek  hozzá!”  (-  mondja  a
Mama� �)

Ki mondta a következőket? (12 pont)

1. „Menjünk el egyszer együtt golfozni (...)!”

................................................................

2. „Lerázza magáról a betegséget, és megint meg se áll a győzelemig!”

................................................................

3. „Na, most már rendben lesztek. Mind győzni fogtok holnap!”

................................................................

4. „Mit műveltek, fiúk? Nyalánkságokat vesztek, ahelyett hogy hazamennétek?”

…………………………………………

5. „Pont az ütközés előtti pillanatban! Lehet, hogy titokban nagyon is ügyes.”

…………………………………………

6. „Biztos csak úgy tett, mint aki olvas. (...) Közben meg nézelődött, és nem is a könyvre 
figyelt.”

…………………………………………

7. „Ha gyorsan futsz, azzal még nem keresed meg a kenyered!”

…………………………………………

8. „(...) mindenkinek a legjobbnak kell lennie valamiben, legyen az a futás vagy a tanulás.”

…………………………………………

9. „Ma nem veszekszünk!”

…………………………………………

10. „Mit csináltok? Ha nem mozdultok rögtön, kiállítalak benneteket!”

…………………………………………

11. „Én pedig futni akarok, az biztos. És fogok is!”

…………………………………………

12. „Tudom, hogy te is nyerni akartál!”

………………………………………… 



II. Írjatok egy-egy 4 soros szurkolóverset a csapatotok mindhárom tagjának! (12 pont)

III. Rendezzetek 80 méteres futóversenyt a csapaton belül! A helyszínt, az öltözéket, a díjat, a
rákészülés és a lebonyolítás módját találjátok ki kedvetek szerint.

a. Készítsetek közvetlenül a célbaérés után egy közös szelfit, és küldjétek el nekünk emailben! 
(3 pont)

b.  Készítsetek  utólag  egy  legtöbb  3  perces  videós  interjút  a  verseny  helyszínén  az  egyik
csapattaggal, a következő kérdéseket felhasználva:

- Milyen érzésekkel készültél a versenyre, és hogyan álltál rajthoz?
- Milyen erőbedobással, hogyan futottál? Elégedett vagy a teljesítményeddel?
- A novella melyik szereplőjéhez hasonlított leginkább a hozzállásod? Milyen szempontból

azonosulsz az adott szereplővel?
- Milyen élmény volt a csapatnak ez a verseny?
(18 pont)

A videót WeTransferrel küldjétek!



IV. „- Nem akármilyen arc ez a Tökfej! – mondtam.
Könnyekig  megindított  Tökfej  puszta  lelkiereje,  amellyel  borzongó,  lázas  testét  ellökdöste
egészen addig a pontig, ahol aztán összeesett. Azt mondtam magamban, én is megpróbálnám,
minden megfázás vagy hasmenés ellenére, ha ez kellene a győzelemhez. A gondolat elindított
valamit a lelkem mélyén.” (45. o.)

Írjatok levelet  Tökfejnek a felnőtt  Mamoru nevében,  legtöbb tíz  sorban! Szerepeljenek
benne a következő szavak:
kitartás
köszönöm
vizsgák
akaraterő
egészséges         (10 pont)

V.  Az alábbi linken megnézhetitek, hogyan  írnak le néhány kanji írásjegyet:  How to write 24
Cool Kanji handwriting with brush pen | Satisfying Japanese Calligraphy #1 - Bing video

Válasszatok egyet a bemutatott jelek közül, amely szerintetek leginkább talál a novellához!
Fessétek meg A4-es méretben! (Fali díszként is használhatjátok majd.) Fényképezzétek le, és
így küldjétek el nekünk a munkátokat. (15 pont)

https://www.bing.com/videos/search?q=Kanji&&view=detail&mid=6F1D5971D0863B7E53E76F1D5971D0863B7E53E7&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DKanji%26FORM%3DHDRSC3&fbclid=IwAR0fMAYm3vuc58OwE0ag0cblvsbOppQ3RbmTqTNlymzcdQDvURFnR0zOH1g
https://www.bing.com/videos/search?q=Kanji&&view=detail&mid=6F1D5971D0863B7E53E76F1D5971D0863B7E53E7&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DKanji%26FORM%3DHDRSC3&fbclid=IwAR0fMAYm3vuc58OwE0ag0cblvsbOppQ3RbmTqTNlymzcdQDvURFnR0zOH1g


VI. Igaz vagy hamis, hogy Takeshi Kitano…  (10 pont)

1. tanár, az Erőszakmentes Iskola mozgalom kezdeményezője                 ...............................

2. a hosszú életű japánok egyike, 109 éves                                                ...............................

3. maratoni futó, legjobb ideje 2 óra 1 perc                                               ...............................

4. filmrendező, thrillert, krimit, akciófilmet, vígjátékot készített              ...............................

5. Nobel-díjas író                                                                                       ................................

6. stand-up comedy előadóként vált híressé                                              ................................

7. a japán kalligráfia műveléséből él                                                         ...............................

8. kizárólag kimonóban jelenik meg nyilvánosan                                     ...............................

9. Japán amerikai megszállása idején született                                          ...............................

10.  a Fukutsu csokoládémárka tulajdonosa                                                ...............................

(Összesen: 80 pont)

Beküldési határidő: 2022. október 22.

 A válaszokat számítógépen szerkesztett formában és kézzel írva is elfogadjuk. A kézzel
írottakról jó minőségű fotót kérünk.

 A megoldásokat kizárólag e-mailben várjuk, a konyvkaland58@gmail.com címre.

 a „Tárgy/Subject” rovatban kérjük feltüntetni: Könyvkaland 2022, 7-8. osztály.

 A küldött dokumentumok a következő formában legyenek elnevezve: 

CSAPATNÉV-1 fordulo-1 (2, 3, stb.).

 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, elérhetősége.

A második forduló feladatlapját 2022. október 21-én tesszük közzé.

mailto:konyvkaland58@gmail.com

