
 

 

DÖNTŐ 
(2020. november 23. – december 4.) 

 
KÖNYVKALAND – olvasásnépszerűsítő verseny V-VI. osztályosokból álló csapatoknak 

 

Olvasmány a döntőre: 

Kertész Erzsi: A sárkány nyomában, Pagony, Budapest, 2019  

Kreatív feladatok 

Képzeljétek el, hogy a regény két főszereplője, Gáspár és Dani, szelfit készítenek egy jól 

sikerült nap végén, fényképezőgép hiányában rajzolva vagy festve, majd posztolják az 

instagramra vagy facebookra. A feladatokat egy-egy jelenethez kötöttük. 

 

ELSŐ JELENET: A furfangos hadvezér, Casparus lovag újra győzelmet aratott a csatában 

Feladat: Rajzoljátok meg „szelfiben” Gáspárt, alias Casparus lovagot, kezében a címeres 

pajzzsal. Készítsetek az alábbi példához hasonló képaláírást is. 

Példa képaláírásra:  

„Így kell ezt csinálni!!!!”   
☺ elégedett, győzelemittas 

 Antwerpen, Németalföld 
 1568 

 
Képzeljétek el, hogy miféle képeket lőttek volna a 16. században, ha lett volna mobiljuk az 

embereknek, és milyen kommenteket kaptak volna az ismerőseiktől, ha akkor létezett volna a 

facebook. 

Feladat: Írjatok a jelenethez, „szelfihez” 25-30 hozzászólást. A kommentelők között 

szerepeljenek a kor meghatározó személyiségei: hadvezérek, tudósok, uralkodók, illetve 

Gáspár személyes ismerősei is, rokonok, barátok, falustársak.  

 

A hozzászólások tükrözzék a kor jellegzetességeit, esetleg történelmi eseményeit. A 

hozzászólók egymás kommentjére is reagáljanak. Használjátok a közösségi oldalak grafikai 

elemeit (emoticonokat, emojikat). 

MÁSODIK JELENET: Varázserejű sárkányos medált talált egy kamaszfiú, Dani 

Feladat: Rajzoljátok meg „szelfiben” Danit, a leendő régészt, nyakában a sárkányos medállal, 

készítsetek hozzá képaláírást is. 

Példa képaláírásra: 

„Láthatjátok: nagy feladatom van.  
Már nem félek, a sárkány vigyáz rám.” 
☺ elégedett, izgatott, tettrekész 

 Pásztó, Magyarország 
 2020 

 



 

 

Feladat: Írjatok a jelenethez, „szelfihez” 25-30 hozzászólást. A kommentelők között 

szerepeljenek a mai kor meghatározó személyiségei: politikusok, színészek, tudósok; Dani 

személyes ismerősei, barátai, illetve ti magatok is.  

A hozzászólók egymás kommentjére is reagáljanak. Használjátok a közösségi oldalak 

grafikai elemeit (emoticonok, emojik). 

Összesen: 50 pont 

(Az ötletet a Lőrincz László: 25 szelfi a török korból című könyv adta.) 

 

Jó munkát kívánunk, legyetek merészek és kreatívak! 

 

A döntő megoldásának beküldési határideje: 2020. december 4. 
Eredményhirdetés (a könyvtár honlapján): 2020. december 8. 
 
A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az e-mail 
„Tárgy/Subject”rovatában feltüntetve: „Könyvkaland 2020”. 
Beküldéskor kérjük jelezni a következőket is: a csapat neve, származási 
helye (települ és iskola), tagjainak neve és osztálya, a csapatot összeállító / vezető tanár neve. 
 


