„Olvass és alkoss!”
A 2017/18-AS TANÉV FELADATAI
Kedves versenyzők!
Íme, itt olvashatjátok az őszi kiírás könyveihez általunk ajánlott témákat.
Reméljük tetszeni fog nektek, amit kitaláltunk – csakúgy, mint a választott könyv −, és
az olvasás után élményekkel telve láttok majd hozzá az alkotómunkához.
Persze akkor sem kell kétségbe esnetek, ha nem ilyen feladatra számítottatok.
Ebben az esetben egyszerűen csak írjátok meg, hogy mi tetszett számotokra a legjobban a könyvben, és hogy hogyan ajánlanátok másoknak (barátoknak, osztálytársaknak) az elolvasását (A); illetve készítsetek új borítót, vagy tervezzetek filmplakátot a
könyvhöz (B).
A kiírásnak megfelelően örömmel fogadunk képregényt, video animációt, ajánlófilmet, illetve a könyv világában játszódó, valamelyik szereplő korábbi vagy későbbi
sorsát bemutató történetet.
Természetesen „vevők vagyunk” minden egyéb kreatív ötletre, a lényeg, hogy örömmel készítsétek azt.
Ha bármiféle kérdésetek lenne, igyekszünk arra mihamarabb válaszolni.
Mindenkinek jó olvasást, és sikeres alkotómunkát kívánunk!
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BENEDEK ELEK: Gyöngyvirág Palkó
Képzeld el, hogy te vagy a törpe királykisasszony dajkája! Meséld el, hogyan szöktettek meg Tündér Ilona fogságából!
Milyennek képzeled Tündér Ilona kertjét?

HOLDEN ROSE: Leonardo lovag
Meséld el, a te történetedben milyen „szörnnyel” kellene megküzdenie Leonardo lovagnak!
Rajzold le a számodra legjobban tetsző, legviccesebb jelenetet!
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SOFÍA RHEI: A dodó rejtélye
Képzeld el, hogy te is ott vagy Moriartyéknál vendégségben! Hogyan mesélnéd el barátaidnak a kalandjaidat?
Te hogyan képzeled el a gyerekek „sütiháborúját”!
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ANDREW LANE: Tűzvihar
Írj bűnügyi beszámolót a Sir Benedict Ventham-gyilkosság megoldásáról!
Te hogyan képzeled el a medvével való nagy összecsapást?

5

HOLDEN ROSE: Holtidő
Mit gondolsz, hogyan változna meg az életed, ha évekre a holtidőben ragadnál?
Rajzold le, hogyan képzeled a történetben szereplő fura gépeket! (párduc,
mamut, emu, lépegető, libella)
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IMRE VIKTÓRIA ANNA: A bosszúszomjas doktor
Te hogyan folytatnád a történetet?
Te hogyan képzeled a St. James’s Parkban álló démonfát?

