II. FORDULÓ
2021. november 3-17.
Könyvkaland – olvasásnépszerűsítő vetélkedő V-VI. osztályosokból álló csapatoknak
Irodalom:
Kate Scott: Csak Jack, Pagony, Budapest, 2020, Fordította: Illés Róbert. Illusztrálta:
Alexandar Gunn. (A második forduló feladatainak megoldásához a kisregényt a 91.
oldaltól olvassátok végig.)
1. Melyek Tyler találmányai az alább felsoroltak közül? Húzzátok alá a helyes válaszokat!
• szárnyas koricipő

• plafonszervíz

• fénysegély

• repülő korcsolya

• ébresztő gitárhúrra erősített
dobverővel

• zsebes sál

• varázssapka
• mindentudó könyv
• mágikus mágnes (mágnestábla)
• mindenöv

• sóstopp
• válogatósoknak tervezett csipesz
• beszélő ceruza
• kajakapszula
• kormányozható bőrönd
5 pont

2. Isaac és Libby rá akarták venni Jacket, hogy vegyen kölcsön Tylertől egy találmányt.
Találjatok ki egy lehetséges párbeszédet (6-8 mondat), amelyben Jack „leülteti” az ikreket.
8 pont

3. Mit jelenthetnek a következő kifejezések? Nézzetek utána!

3 pont

• elmetérkép -

• szabadalom -

• géniusz -

4. Tyler elmetérképet használt a találmánya elkészítése előtt. Készítsetek ti is egyet, A4es lapra, szabadon választott témában! Az alábbi minta csak egy lehetséges ötlet, ti más
formát is kitalálhattok.
12 pont

5. Ki mondta? A pontozott részekre írjátok be a válasznak megfelelő betűt!

4,5 pont

• „Mindkettőtöknek jól jönne most egy barát.”

........

• „Már kész felnőtt vagy.”

........

• „Umba kó?”

........

• „Talán még tévéműsorokat is fognak csinálni rólunk.”

........

• „Nagyon jó jegyet fog kapni rá.”

........

• „Van fogalmad, mennyire hiányoztál?”

........

• „És azt hittem, könnyebb lesz... ha nem lógunk együtt annyit.”

........

• „Úgy döntöttem, hogy új hobbira van szükséged.”

........

• „Persze, mintha képes lennél egy percig csöndben maradni.”

........

a) Jack

d) Isaac

g) Zoe

b) apa

e) Libby

h) Tyler

c) anya

f) Abby

i) Mr. Tull

6. Számozással tegyétek időrendi sorrendbe a következő idézeteket!

7 pont

........ „Látni Tylert minden áldott nap arra emlékeztetett, milyen jó volt valódi embernek
lenni kamu helyett.”
........ „(...) kimondtam az első dolgot, ami eszembe jutott ahelyett, hogy a Sherlockszabályt követve tartottam volna a számat.”
........ „És Tyler ugyan nem számított biztonságos barátnak a Sherlock-szabály szerint,
kezdtem rájönni, hogy mégis biztonságban érzem magam vele. Biztonságban
ahhoz, hogy kimondjam, amit gondolok, hogy viccelődjek, hogy elengedjem
magam.”
........ „A különbség az volt, hogy most önmagamat adtam és a többieknek tetszett. Most
már csak arra kellett törekednem, hogy azokat a részeket mutassam meg
magamból, amiket kedvelnek.”

........ „Nemcsak azt kellett kitalálnom, mi a kedvenc színem, hanem azt is, hogy ki
legyek.”
........ „Teljesen elfelejtettem, mivel jár a Sherlock-szabály betartása. Unalommal. Tyler
közelében mindig volt min gondolkodni. Most újra csak Jack lett belőlem – a
személyiség nélküli fiú.”
........ „Nem voltam láthatatlan, feltűnést keltettem. Pont az ellenkezőjét csináltam
annak, amit a Sherlock-szabály diktált. És remekül éreztem magam. (...) Végre
megtapasztaltam, milyen az, amikor van egy igazi barátom.”

7. Tyler és Abby saját titkos nyelvet találtak ki maguknak. Fejtsétek meg, mit üzentek
nektek!
6,5 pont
a)

F D Z F L A A B N G N U Z
E E D E M G D A A É I S T!
Megfejtés:
b)
9 21 12 9 6 6

31 1 3 1 6 16 2 29 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _32!

A fenti mondatban minden szám a magyar ábécé egy-egy betűjének felel meg, a vonalas
részről pedig a FANTÁZIA szó rokonértelmű szava hiányzik.
Megfejtés:
8. „Végre megtapasztaltam, milyen az, amikor van egy igazi barátom.” – mondta Jack. Mit
gondoltok, melyek az igazi barátság jellemzői? Írjátok le 6-8 mondatban.
8 pont

9. A regényben több félreértés is történik. Írjátok le, melyek ezek!

10. Mit gondoltok, miért Csak Jack a regény címe?
Segítségetekre lesz az alábbi két idézet:

6 pont

Írjátok le 8-10 mondatban.
10 pont

„Most újra csak Jack lett belőlem – a személyiség nélküli fiú.”
„Abban a pillanatban akkor sem cseréltem volna senkivel, ha bárki lehetek a világ bármely
pontján. Örültem annak, hogy egyszerűen csak Jack vagyok.”

Összesen: 70 pont

A második feladatlap megoldásainak beküldési határideje: 2021. november 17.
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 és a külön elkészített elmetérképről 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.
Részeredmény-hirdetés (e-mailben): 2021. november 23. A döntő feladatait ugyancsak
november 23-án tesszük közzé a honlapon.

