I. FORDULÓ
2021. október 20. – november 3.
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny V-VI. osztályosokból álló csapatoknak
Irodalom:
Kate Scott: Csak Jack, Pagony, Budapest, 2020, Fordította: Illés Róbert. Illusztrálta:
Alexandar Gunn. (Az első forduló feladatainak megoldásához a kisregényt a 90. oldalig
kell elolvasni.)
1. Kate Scott Csak Jack című regénye az Abszolút könyvek sorozatban jelent meg.
Írjatok ki könyvtárunk online katalógusából 5 könyvcímet ebből a sorozatból,
szerzővel együtt, amelyet szívesen elolvasnátok.
Online katalógusunk elérhető az online.kmkt.ro címen, vagy a honlapunkon (kmkt.ro) a
Katalógus cimkére kattintva. Megnyitása után a keresőbe írjátok be: Abszolút könyvek.

5 pont
2. „Kilenc perc az élet, mihez kezdesz vele?” – kérdezi Tyler.
Ti mit válaszolnátok neki? Írjátok le 3-5 mondatban!

5 pont

3. Ki(k) a példaképe(i)tek? Miben szeretnétek ő(ke)t követni? Írjátok le 3-4
mondatban!

5 pont
4. Legyetek ti is feltalálók, Tylerhez hasonlóan! Mutassátok be találmányotok
alkatrészeit, felépítését, működését, és azt, hogy milyen problémát lehetne megoldani
vele! Készítsetek rajzot is róla, A4-es lapra!

10 pont
5.
a) Soroljatok fel hármat Jack Sherlock-szabályaiból!

6 pont

b) Írjátok meg ti is saját, beilleszkedést segítő szabályaitokat, „túlélő stratégiátokat”,
6-8 pontban!
6 pont

6. Jack és anyja folyamatosan versenyeznek, melyikük tud gusztustalanabb ételeket
kitalálni. Állítsatok össze egy menüsort „kamu undi ételekkel”, az adott példa
mintájára:
Leves:
Második:

Desszert:

cápaszuly leves
(cápa + paszuly = cápaszuly leves)
gilisztarhonya gombanán öntettel és csirkelkáposztával
(giliszta+ tarhonya = gilisztarhonya
gomba+ banán = gombanán öntettel
csirke+ kelkáposztával = csirkelkáposztával)
sapkakaós csacsiga
(sapka + kakaós = sapkakaós
csacsi + csiga = csacsiga)
6 pont

7. Meséljetek el (8-10 mondatban) egy helyzetet, amikor Problémamegoldó Nindzsa
módba kapcsoltatok.
10 pont

8. Hasonlítsátok össze Jack Isaachez és Libbyhez, illetve Tylerhez fűződő barátságát.
Írjatok le minél több jellemzőt mindkét barátságról. Véleményeteket támasszátok alá
idézetekkel is.
7 pont
Isaachez és Libbyhez fűződő barátság
Tylerhez fűződő barátság

9. Nézzetek utána és írjátok le:
 Ki volt?
Zeusz:

Hermész:

 Mit jelent?
entomológus:

elektrotechnika:

prototípus:

10 pont
Összesen: 70 pont
Az első feladatlap megoldásainak beküldési határideje: 2021. november 3.
A megoldásokat KIZÁRÓLAG e-mailben a konyvkaland58@gmail.com címre várjuk, az e-mail
„Tárgy/Subject”rovatában feltüntetve: „Könyvkaland 2021 – 5-6. osztály”.
A csatolt válaszok a következő formában legyenek elnevezve: CSAPATNÉV-1/2 fordulo-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.
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 és
e-mail címe.
A második forduló feladatlapját 2021. november 3-án tesszük közzé.

