Aktuális

Aktuális
MOLNÁR FERENC A PÁL UTCAI FIÚK című

regényéhez kapcsolódóan 3 fordulós vetélkedőt hirdet könyvtárunk.

A feladatsorok átvehetők és leadhatók a könyvtárban, illetve felkerülnek honlapunkra és
beküldhetők e-levélben is.

MIÉNK A GRUND!

3. forduló

december 1-12.

C/ UTÓKOR ÉS SZÍNHÁZ
I. UTÓKOR
1. a A regényt több mint 30 nyelvre lefordították.
Írd le 3 idegen nyelven a címét!
b Nemcsak Magyarországon kötelező olvasmánya az iskolásoknak. Még hol?

2. a Plakátunkon is látható a regény születésének 100. évfordulójára készített szoborcsoport.
Hol található? (város, utca, épület)

Kiket ábrázol?
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b A grund helyén ma is ott áll a „négyemeletes ház”.

Falán kétnyelvű emléktábla: magyar és ……………………. nyelvű.
II. SZÍNHÁZ
3. Korábban is készültek a regénynek (prózai) színpadi változatai.

A 2016-ban bemutatott zenés játéknak kik a fő alkotói?

zene:

dalszöveg:

szövegkönyv:

4. Ez a darab most három színházunkban is műsoron van. Hol? (város, színház)
5. Ki(i)nek a dalában hangzanak el a következő sorok?

a „Neked a csont, nekem a velő.”

b „Egy tábor, egy tábornok egysége eggyé forrott,”

c „Még vacog a szív, na de lesz rá kabát,”

d „Nem tiéd itt már semmi sem, csak a kő,”

e „Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely,”
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+ 1 A regény melyik részlete, szereplője tetszett neked a legjobban? Miért?

MIÉNK A GRUND!

2. forduló

november 24. - december 5.

B/ HELYSZÍNEK ÉS FILMEK

I. HELYSZÍNEK

1. A regény cselekménye Budapest VIII. kerületében játszódik.

A két csapatnak hol van az „otthona”?

2. Az alábbi idézet részleteit állítsd helyes sorrendbe számozással!

a, Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot.

b, A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága.

c, A grund …

3 / 11

Aktuális

d, … ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette.

II. FILMEK

3. A regényből többször is készült film. Az utóbbi (legismertebb) kettő mikor és milyen
koprodukcióban?

4. A két filmben a főbb szerepeket játszó színészek „összekeveredtek”. Válogasd szét őket!

William Burleigh, Gáspár Csaba, Julien Hoidaway, Anthony Kemp, Lugosi Dániel, Mácsai Pál,
Mesés Gáspár, Pécsi Sándor.

5. Melyiket újították fel 2017-ben? Milyen alkalomból?

+1 A regényből hangoskönyv is készült. Mit jelent a hangoskönyv? Kinek a hangján szólal
meg?

MIÉNK A GRUND!

1. forduló

november 17-28.

A/ ÍRÓ ÉS REGÉNYE
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I. MOLNÁR FERENC

1. a Mikor és hol született az író?

b Mikor és hol halt meg?

2. a Ismertebb színművei közül nevezz meg hármat!

b Melyik drámáját játsszák jelenleg is? Melyik színházban?

II. A PÁL UTCAI FIÚK

3.a Mikor és hogyan jelent meg először e regénye?

b Mikor és melyik kiadónál jelent meg legutóbb?

5 / 11

Aktuális

4.a A történetben két fiúcsapat áll szemben egymással. Kik és miért?

b Kik a vezetőik?

5.a Kiket jellemeznek e rövid idézetek?

„még soha senki nem látta őket nevetni”

„csak lapokat hozott a könyvekből”

„ritkán beszélt ostobaságot”

„örömében a szájába vette a két ujját”

„Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy”

b Furcsa szavak: régiek, idegenek? Mit jelentenek?

egzecíroztat, fundamentum, gigerli, reáliskola, törökméz

Hol, milyen szótárban találod meg a jelentésüket?
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+1 Hányféle kiadásban található meg a regény városunk könyvtárában?

VÍZ KVÍZ

(A megoldás beküldhető @ címen, vagy személyesen beadható október 3-ig az előadásig.)

1. Hány mg/l a csapvíz összes oldott ásványianyag tartalma?
1. <500 2. 500-1000 3. 1000<
2. Sokféle ásványvizünk van. Hol “ered” a Theodora ?
1. Budapest 2. Kékkút 3. Szentkirály
3. Melyik magyar az alábbi rajzfilmek közül?
1. A kis hableány 2. Némó nyomában 3. Vízipók-csodapók
4. Melyik tó van legtávolabb Pusztaszabolcstól?
1. Balaton 2. Fertő tó 3. Velencei-tó
5. Hol játszódik Fekete István Tüskevár c. regénye?
1. Balaton 2. Duna 3. Kis-Balaton
6. Két folyónk is hosszabb szakaszon határfolyó.
Melyik országgal határos a Duna?
1. Ausztria 2. Csehország 3. Szlovákia
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7. Melyik országgal határos a Dráva?
1. Horvátország 2. Szerbia 3. Szlovénia
8. Hazánk sportolói nagyon eredményesek a vízi versenyeken.
Ki szerezte a legtöbb olimpiai aranyérmet úszásban?
1. Egerszegi Krisztina 2. Darnyi Tamás 3.Hosszú Katinka
9. Hogyan lesz a “legrövidebb úton” JÉG a VÍZből?
VÍZ ->VÍG -> VÉG -> JÉG
10. Népdalainkban is gyakran megéneklik vizeinket.
Például?

A Könyvillusztrációk c. kiállításunkról már láthatók képek a Galéria menüben. Aki a 20 könyvből
legalább 10-et azonosítani tud, és beküldi vagy behozza a megoldást, jutalomban részesül!

(Szerző + cím + illusztrátor.)

Dedikált könyveink, lemezeink címmel tervezek kiállítást könyvtárunkban, amelyhez kérem
az Önök segítségét is.

Ha őriznek olyan könyvet, amelyet szerzője, fordítója, illusztrátora dedikált, vagy olyan bakelit
lemezt, illetve CD-t, amelyet az előadója dedikált,

kérem, hozzák be a könyvtárba (július 23-ig) , hogy másoknak is megmutathassuk!
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Érdekes és értékes könyveink címmel tervezek kiállítást könyvtárunkban, amelyhez kérem az
Önök segítségét is:

Pincétől a padlásig bizonyára találhatnak olyan könyvet, amely valamiért érdekesebb,
értékesebb, mint a többi.

Például:

1950 előtt adták ki

dedikált példány

sorszámozott

külföldi kiadású

neves személy a fordítója stb.

Kérem, hozzák be a könyvtárba (július 18-ig) , hogy másoknak is megmutathassuk!

Téged is vár a nyár + a könyvtár!
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Napközis könyves táborba várom a 3-6. osztályosok jelentkezését:

Helyszín: Könyvtár és Művelődési Ház

Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.

Időpont: 2015. augusztus 3-8. 9-13 óráig.

(Ezen a héten a könyvtár keddtől péntekig minden nap 14-18 óráig lesz nyitva.)

Programok:

v egyéni és közös olvasások

v játékos feladatok

v vetélkedők

v kézműves foglalkozások
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v könyvtárismeret

v kirándulás Budapestre vagy Székesfehérvárra.

A tábor ingyenes. (Étkezés nincs, de tízórait lehet hozni.)

A kirándulásra külön is lehet jelentkezni. Ennek költsége kb. 2000,-Ft.

Jelentkezés a könyvtárban (lehetőleg szülővel) július 25-ig a nyitva tartási időben.

Paragh Margit könyvtáros / Gitta néni
carepool.linkinparkalbums.net

anabolic xtreme
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