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8. osztály 

Miért olvass? Miért olvass minél többet? 

 

 Azért olvass sokat, hogy bővüljön a szókincsed, hogy választékosan tudd magad kifejezni 

írásban és szóban. Fogalmazásoknál, dolgozatoknál, szóbeli feleltnél és majd a felvételinél ez 

elengedhetetlen.  

 Unalmasság ellen a legjobb fegyver. 

 Az egyik legolcsóbb hobbi. Iratkozz be a könyvtárba, cserélj a barátaiddal, osztálytársaiddal! 

Ajánljatok egymásnak könyveket! 

 

5 dolog, amire figyelj a könyvek olvasása közben: 

  

 Mi a történet? 

Ha elolvastad, akkor foglald össze öt mondatban, hogy miről szól a sztori. Érdemes ezt fejezetenként 

is megtenni. Ha nem megy és elolvastad a könyvet, akkor az interneten keress összefoglalót a 
könyvről! Így többet fog mondani, mint olvasás előtt. 

 Mi a konfliktus? 

Azaz mi az értelme a könyvnek? Minden sztorinak ez adja az érdekességét. 

 Keresd a fordulópontokat! 

A legtöbb történetben van ilyen, ami meghatározza a végkifejletet. 

 Tér és idő 

Mikor és hol játszódik? Ha az író nem a saját idejét használja érdemes elgondolkodni, hogy mi a 
szerepük a történetben. 

 Szereplők 

A szereplők hogyan viszonyulnak egymáshoz a konfliktusokhoz, mi a szerepük a történetben? Melyek 

a főbb jellemvonásaik? Pozitív vagy negatív szereplők? Készíthetsz egy ábrát, amin ezeket a 

viszonyokat és jellemvonásokat ábrázolhatod. 

Az olvasónaplódban tüntesd fel a könyv adatait: szerző, cím, ha nem magyar a szerző, akkor a 

fordító neve, a könyv kiadója, a kiadás éve, végül azt, hogy hány oldalból áll a könyv.  

 

1. feladat: Válaszd ki a számodra legszimpatikusabb szereplőt, és írj róla jellemzést! (Terjedelem: 

8-10 mondat) 

 

2. feladat: Válaszd ki a számodra legellenszenvesebb szereplőt, és írj róla jellemzést! 

(Terjedelem: 8-10 mondat) 

 

3. Indokold meg, miért éppen erre az olvasmányra esett a választásod? Pl.: Ajánlotta valaki? 

Megtetszett a címe? (Kb. 3 mondat) 

 

4. Írj levelet a regény egyik mellékszereplője nevében a regény írójának! A levélben fejtsd ki – 

persze a szereplő nevében! -, hogy elégedett vagy-e sorsod alakulásával, a jellemeddel, saját 

fontosságoddal a történetben. Ne feledkezz meg a levélforma szabályainak betartásáról sem! 

5. Írj fogalmazást arról, hogy szívesen élnél-e abban a korban, azon a helyszínen, amikor és ahol 

a regény szereplői éltek! Válaszodat indokold is meg! Adj címet is a fogalmazásnak! 
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Kötelező olvasmány (közös feldolgozás): 

 

Szabó Magda: Abigél 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

 

Ajánlott olvasmányok (önálló feldolgozás): 

Jules Verne: Kétévi vakáció 

Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand hotelben 

David Walliams: Gengszter nagyi vagy A nagy szökés 

William Shakespeare: Romeo és Júlia 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

 

Az olvasónapló beadási határideje: szeptember 15. 

 

 

 

 


