I. FORDULÓ
2021. október 20. – november 3.
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő verseny VII-VIII. osztályosokból álló
csapatoknak
Irodalom:
Wolfgang Herrndorf: Csikk, Scolar, Budapest, 2012. Fordította: Bán Zoltán András
(részletek: 24-65., 70-88., 97-116. oldal)
1. Wolfgang Herrndorf regénye 2011-ben elnyerte a Német Ifjúsági Irodalom Díjat, és
tanítják a német iskolákban.
Miért tekinthető kortárs ifjúsági regénynek a Csikk? Fejtsétek ki három mondatban
(tárgy, nyelvezet)! Mondjatok egy-egy példát kortárs, valamint klasszikus ifjúsági
regényre.

10 pont
2. Tekintsük a regény mottójának a következő rövid idézetet:
„(...) valamit azért megtanulhatsz. Először is, hogy mindenről beszélhet az ember.”
Jelöljetek meg öt kényes témát, amelyeket érint a regény!
1.
2.
3.
4.
5.

10 pont

3. Mit jelentenek a Maik szlengjéből vett következő szavak?
smucig –
überelni –
rizsázni –
tökre zsír dzseki –
csöves –
10 pont
4. Adjatok becenevet / csúfnevet a következő szereplőknek: Tatiana Cosic, André
Langin, Paul, Wagenbach. Milyen csúfnevet adnátok a csapatotoknak? Hát saját
magatoknak?
Tatiana Cosic –
André Langin –
Wagenbach –

5 pont
5. Ki játssza a Seven Nation Army című dalt? (húzd alá)
Beyoncé

The White Stripes

Pink

Készítsetek egy rajzot, amely passzol a dal klipjéhez! Külön, A4-es lapra dolgozzatok.
15 pont
6. Kigyűjtöttünk néhány mondatot a regényből, amelyekben Maik önmagát
jellemzi:
Mert az is lehet, hogy az ember unalmas, és barátai sincsenek. Attól félek, ez az én
bajom. (24. o.)
Nem vagyok valami nagy ász az ismerkedésben. (26. o.)
Elég sok mindent nem tudok. De a magasugrás egész jól megy. (44. o.)

Egy kicsit reménykedtem, hogy az enyém lesz az ötös, mert a matek az egyetlen, ahol
néha telibe trafálom a céltáblát. (62. o.)
Mondjuk nem sok dologhoz értek, de rajzolni, azt tudok. Megy, mint a magasugrás.
(73. o.)
Sajnos ez mindig így van. Amíg az emberek barátságtalanok, alig pihegek az
izgatottságtól. De ha csak egy kicsit is barátságosabbak lesznek, már elkezdem őket
sértegetni. (78. o.)
Mert természetesen tényleg levegőnek néztem Tatjánát. Mi mást tehettem volna?
Egy abszolút semminek, egy két lábon járó altatónak alighanem ez volt az egyetlen
lehetősége, hogy ne tegye nevetségessé magát. (106. o.)
a. Mi a véleményetek arról, ahogyan Maik önmagát látja, vajon helyes-e ez az
önkép? Fejtsétek ki öt mondatban!

b. Milyen tulajdonságokkal egészítenétek ki Maik jellemzését? Soroljatok fel három
tulajdonságot!

c. Gyűjtsetek öt idézetet a könyvből, amelyben Csikket jellemzi Maik.

25 pont
7. Képzeljétek el, hogy a születésnapi bulitokra meghívhattok hármat az alább
felsorolt hírességek közül. Kikre esne a választásotok? Legyen a meghívottak között
legalább egy politikus / közéleti személyiség.
Julian Assange, Alekszej Anatoljevics Navalnij, J. K. Rowling, Greta Thunberg, Elon
Musk, PiewDiePie, Niczuly Roland Csaba, Szoboszlai Dominik, Billie Eilish, Ráduly
Botond „Manó”, Azahriah
Indokoljátok egy-egy mondatban a választásotokat!

10 pont

8. „Az olyasféle alakok, akik már ötször buktak, és akik a nyitott ajtó mellett
támasztották a kocsit, hogy mindenki láthassa, micsoda csicsás verdájuk van,
szívesen szórakoztak Csikkel: “Megint piás vagy, Iván?” Ez ment minden reggel.
Különösen az a manus szállt rá, aki egy sárga Ford Fiestával döngetett. Azt már nem
tudom, hogy Csikk felfogta-e, mit mondanak neki, vagy azt, miért röhögnek rajta, de
egyszer csak megállt. Éppen a biciklimet kötöttem le, amikor hallottam, hogy nagy
hangon arra fogadtak, vajon az erősen támolygó Csikk betalál-e az iskola ajtaján – „a
támolygó szaros mongol”, így mondták –, amikor Csikk megállt, és visszament a
parkolóba, oda a srácokhoz, akik mindegyike legalább egy fejjel magasabb és pár
évvel idősebb volt nála, és akik most marhára vigyorogtak, amikor Csikk oadaért
hozzájuk, és egyszerűen elhaladt mellettük. Egyenesen a Ford-fickó elé kormányozta
magát, rátámaszkodott a kocsiajtóra, és mondott neki valamit, de olyan halkan, hogy

senki sem értette, viszont a vigyor hirtelen lefagyott a fordos arcáról, mire Csikk
megfordult, és visszament az iskolába. Attól kezdve senki sem szólt utána.
Persze nem én voltam az egyetlen, aki látta a jelenetet, és innentől aztán
foytatódtak a pletykák, hogy Csikk családja tényleg maffiózó, mert másképp senki
sem tudta elképzelni, hogyan állította sarokba három rövid mondattal a fordos
gyereket. De hát ez csak rizsa volt. Maffia, hülye rizsa. Én legalábbis ezt gondoltam.”
Szerintetek mit mondott Csikk a fordos fickónak? Fogalmazzátok meg a három
mondatot.

15 pont
Összesen: 100 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 – 7-8. 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.

