DÖNTŐ
2021. november 23. – december 9.
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny VII-VIII. osztályosokból álló csapatoknak
Irodalom:
Wolfgang Herrndorf: Csikk, Scolar, Budapest, 2012. Fordította: Bán Zoltán András
(részletek 236-268., 277-317. oldal)
1. Az élménydús nyár után, kilencedikben Maik osztályának újból hívószó-fogalmazást
kell írnia a következő szavakkal: nyaralás, víz, megmenekülés, Isten. Készítsétek el Maik
fogalmazását legtöbb 15 mondatban!
20 pont

2. Készítsetek tematikus térképet egy A3-as lapra, melyen bemutatjátok Csikk és Maik
kalandozásainak útvonalát.
20 pont
3. Maik és Csikk kénytelen volt Claydermant hallgatni, miközben a Ladával „döngettek”.
Pedig jobban jött volna egy jó kis rap. Írjatok egy, a regény cselekményéhez és
hangulatához passzoló, tíz-tizenkét soros rap szöveget.
20 pont

4. „A világ rossz, és az emberek si rosszak benne. Ne bízz meg senkiben, ne állj szóba
idegenekkel, satöbbi. Ezt mesélték a szüleim, ezt mesélték a tanáraim, és ezt mesélték a
tévében is. Ha belenézel a hírekbe: rosszak az emberek. Belenézel a Spiegel-tévébe:
rosszak az emberek. És talán ez igaz is, az emberek 99 százaléka tényleg rossz. Azért
furcsa: mert Csikk és én az utazásunk alatt szinte csakis azzal az egy százalékkal
találkoztunk, akik nem rosszak.”
Jelöljetek meg legalább öt szereplőt, akik ebbe a bizonyos egy százalékba tartoznak!
5 pont

5. A népszerű regényt sokféleképpen megjelenítették, feldolgozták. 2016-ban jelent meg
a Tschick mozifilm. Nézzétek meg a filmelőzetest és a werkfilmet (a nyelvtudás
mellékes :-)).
15 pont
https://www.youtube.com/watch?v=Ph5NOf-di18
https://www.youtube.com/watch?v=Ek0hmBYKpfw
a. Hogy hívják a rendezőt?

b. Melyik három szereplőt játszanátok el ti a filmben (lehet főszereplő,
mellékszereplő, epizódszereplő)? Írjatok 3-3 jellemzőt a választott figurákról,
indoklásképpen, hogy miért rájuk esett a választásotok.

6. Képzeljétek el, hogy Maik és Csikk valójában a ti osztálytársaitok, a könyvben leírt
élmények, kalandok a ti iskolátokban, a ti településeteken és környékén történnek. Maik
pedig szeret fényképezni, és sokféle érdekes képet készít közben.
Készítsetek (és küldjetek nekünk) tíz fotót, amit „Maik fotózott”!

20 pont
Összesen: 100 pont

A megoldások beküldési határideje: 2021. december 9.
A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az email „Tárgy/Subject”rovatában feltüntetve: „Könyvkaland 2021 – 7-8. osztály”.
A csatolt válaszok a következő formában legyenek elnevezve: CSAPATNÉV-donto/1 (2, 3
stb., ha több csatolmány van). A válaszokat számítógépen szerkesztett formában (pl.
Wordban) és kézzel írva is elfogadjuk. A kézzel írottakról jóminőségű fotót kérünk.
A 6. feladatnál kért fotókat kicsinyítsétek, ha kell (küldhetőek legyenek e-mailben), és a
következőképpen mentsétek: CSAPATNÉV-Maik-1 (2, 3 ... 10).
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.
Eredményhirdetés: 2021. december 14.

