
Kedves irodalmat és olvasást kedvelő jedlikes Diák! 

 

Az elmúlt pár évhez hasonlóan ebben a tanévben is szeretettel invitállak Téged az Állj meg egy 

könyvre! iskolai versenyre. Ha van kedved egy jó könyvben elmélyülni, kicsit elmélkedni róla, 

párbeszédet folytatni vele, akkor itt a helyed!!! 

A tanév olvasmányai a három korcsoportnak: 

5. és 6. osztályosok számára:  

Szabó   Magda: 

               Tündér  lala  

 

 

 

     

10.,11.és 12. osztályosok  

számára:  

 

grecsó   krisztián: 

                              vera 

 

 

 

 

7., 8. és 9. osztályosok számára:  

Lois  lowry: 

        Az  emlékek  őre   

  

 



A verseny menete: 

A verseny most is 3 fordulóból áll, ám ettől a tanévtől kezdve nemcsak papíron, hanem 

elektronikus úton is megkaphatod, kitöltheted és visszaküldheted a feladatlapot (ami 

egyszersmind azt is lehetővé teszi, hogy egy esetleges, digitális oktatásra való átállás esetén is 

nyugodtan együttműködhessünk). Ehhez a Teamsre kell ellátogatnod, ahol mindenki számára  

elérhető lesz minden információ. Még könnyebbé tenné a kommunikációt és az egész 

folyamatot,  ha ugyanitt egy üzenetben jeleznéd nekem (Bonhardtné  Hoffmann Ildikó) 

érdeklődésedet, részvételi szándékodat - ez semmire nem kötelez, a verseny ingyenes és 

önkéntes!!! -, így létre tudnék hozni egy Állj meg egy könyvre! csoportot,  amiben minden  

kérdés feltehető, megvitatható … stb.  

Időpontok: (természetesen ezt az aktuális helyzet felülírhatja, betegség és komolyabb indok 

esetén a beadás késleltethető)  

Az 1.forduló feladatlapjainak megjelenése nyomtatásban (magyar-

tanárodnál megkaphatod) és a Teamsben, esetleg az iskola honlapján 

2020. október 15. és 

23. között 

Az 1. forduló megoldásainak beadása 2021. január 6-ig 

A 2. forduló feladatlapjainak megjelenése 
2020. december 10. 

és 18. között 

A 2. forduló megoldásainak beadása 2021. február 28-ig 

A 3. forduló feladatlapjainak megjelenése 
2021. február 20. és 

28. között 

A 3. forduló megoldásainak beadása 2021. április 30.  

Elmaradt beadások pótlása, vagyis az utolsó lehetőség        2021. május 20-ig 

Eredményhirdetés és jutalmazás 😊 Tanévzáró ünnepély 

 

Az egyes fordulók anyaga:  az első és második fordulóban a megadott műveknek még csak 

részleteit kell ismerni, a harmadikban jutunk el a teljes alkotáshoz. 

5. és 6. osztályosok - Szabó Magda: Tündér Lala  

1.forduló: 1-7. fejezet     (Egy jogar meg egy királyfi -  Aterpater jóságos. A  kis Gigi igazsága)   

2.forduló: 8-14. fejezet   (A néma hal. Aterpater nem jóságos – Olvasó Nyulinál. A Végevanon.  

                                        Simon, a sas)  

3.forduló: 15-19. fejezet  (Atipati – Csill kalapja) 

7., 8. és 9. osztályosok – Lois Lowry: Az emlékek őre  

1.forduló: 1-8. fejezet      

2.forduló: 9-16. fejezet    

3.forduló: 17-23. fejezet   

10., 11. és 12.osztályosok – Grecsó Krisztián: Vera  

1.forduló: 1-5. fejezet      

2.forduló: 6-10. fejezet    

3.forduló: 11-16. fejezet   

        

Remélem, kedvet kaptál  a könyvek elolvasásához 

és a versenyhez. 😊  Sok sikert Kívánok!!! 


