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A KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS
A LENDVAI KÉTNYELVŰ KÖZÉPISKOLA RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY, 2018
PÁLYÁZAT
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete szakmai
támogatásával ebben a tanévben is meghirdeti a Petőfi Sándor országos tanulmányi versenyt a kétnyelvű
általános iskolák és a kétnyelvű középiskola tanulói számára. Az iskolai verseny minden iskolában 2018.
február 20-án lesz.
1. Az általános iskola 2–7. osztálya
Kijelölt olvasmányok:
a) 2–3. osztály: Ungvári Bélyácz Betti: A Málna utca hangjai. Magánkiadás (szinesavilag.book.hu) ,
2012. VAGY: Agnès Lacor: Lili. Bp., Csimota Gyerekkönyvkiadó, 2011.
b) 4–5. osztály: Bartos Erika: Őrangyal. Bp., Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2014.
b) 6–7. osztály: R. J. Palacio: Csodácska. Bp., Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2013.
Feladat: a versenyzők az olvasott mű alapján irányított fogalmazást írnak.
2. Az általános iskola 8–9. osztálya és középiskola
A verseny mottója: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Kijelölt irodalmi művek:
a) 8–9. osztály: Paola Zannoner: Célvonal - Ez a mi második születésünk. Bp., Móra Könyvkiadó,
2011.
b) a középiskola 1–4. osztálya: Mészöly Ágnes: Szabadlábon. Bp., Tilos az Á Könyvek, 2016.
Feladat: a versenyzők a kijelölt művekhez és szakirodalomhoz kapcsolódva feladatlapot oldanak meg,
valamint szempontok alapján szöveget alkotnak.
Az országos döntőbe jutott versenyzők névsorát az iskolák 2018. március 24-ig küldik el a Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32). Az országos döntőt 2018. április 4én délelőtt 9 órakor rendezzük meg.

További információkat a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálatánál (Fő utca 32, tel.:
577 66 60) és az oktatási intézet lendvai irodájában (Lendva, Fő utca 124, tel.: 578 86 51) kaphatnak az
iskolák.

A MŰVEK RÖVID ISMERTETŐI
1. A kettő közül egyiket sem olvastam, mert még nem kaptam meg.
a) A Málna utca hangjai
A Málna utcába új család költözik: egy hallássérült kislány a szüleivel. Hamarosan új barátokra lel, és
együtt élik át a mindennapok kalandjait. A történet második részében a kislány naplóját olvashatjuk,
amiből megismerhetjük a történeteket az ő szemszögéből is. Pál Rita grafikus csodás Málna utcát
varázsolt, élénk színekkel, kedves figurákkal kelti életre a mesét.
A könyv végén olvasást, szövegértést, feldolgozást segítő 16 db szóképkártya található a mese
szereplőivel és lényeges kifejezéseivel, amely különösen hasznos a hallássérült kis olvasók számára és
segítséget nyújt a szülőknek és pedagógusoknak is.
5-12 évesek
36 oldal, 2200 Ft
b) Agnes Lacor: Lili
Ajánlom ezt a könyvet minden szülőnek, aki úgy gondolja, hogy a világ nem tökéletes. Hiszen
bármennyire törekszünk, hogy minden az álmaink, elképzeléseink szerint történjen, sokszor másképp
alakul életünk. Minden 600 élve születésből egy gyermek Down-szindrómával jön világra. Fogadjuk el
őket, hiszen egy sosem remélt, új „színt” hoznak életünkbe, amelyet ha elfogadunk, sokkal boldogabb
életet élhetünk. Az érintett családok boldogsága nagyban múlik a környezetük reakciójától. Talán ez a
kis könyvecske, amelyet felolvasunk gyermekeinknek, megtanít minket a „mongol” emberek
szeretetére.” Kisari Károly
4 éves kortól
24 oldal, 1990 Ft
2. Bartos Erika: Őrangyal
Az Őrangyal kötet speciális igényű gyerekek mindennapjairól szól, az ő útjukon keresztül az
elfogadásról az együttélésről. 4 történet, 4 különböző SNI-s gyermekről (kerekesszékes fiú, vak kislány,
süket kisfiú, halmozottan sérült kislány).
Ezt a könyvet 4-10 éves gyerekek számára ajánljuk.
96 oldal (nagyon kevés szöveg), 2375 Ft
3. R. J. Palacio: Csodácska (terjedelmes, de szerintem gy
August (Auggie) Pullman arcdeformitással született, így nem járhatott suliba - egészen mostanáig.
Éppen most kezdi majd az ötödik osztályt a Beecher Prep iskolában, és ha valaha is csöppentél már
újoncként egy közösségbe, pontosan tudod, milyen nehéz ez. Az a helyzet, hogy Auggie is csak egy
hétköznapi gyerek. Csak éppen az arca nem hétköznapi. De képes lesz meggyőzni az osztálytársait
arról, hogy külseje ellenére közéjük tartozik?
R. J. Palacio egy modern klasszikust írt. Humoros, felemelő és hihetetlenül megható regényt, amire a
végszót követően még sokáig emlékezni fogunk miután együltő helyünkben elolvastuk, és lelkesen
továbbadtuk.
364 oldal, 2500 Ft

4. Paola Zannoner: Célvonal - Ez a mi második születésünk
Leo focista. Hideg és ködös reggeleken is hat óra negyvenkor kel, magára kapja a melegítőjét, belebújik
az edzőcipőjébe, és végigfut az utcákon a park felé, majd a folyópartra. A suli nem érdekli, a lányokat
unja, egész élete a délutáni fociedzések körül forog. Egy nap játékosmegfigyelő érkezik a meccsre. Leo
úgy érzi, eljött a nagy lehetőség, hogy komoly csapathoz igazoljon. Ez a nap azonban egészen mást
tartogat a fiú számára, olyan fordulatot, amely végül elhozza a barátok elismerését, a sportsikert és a
szerelmet, ám mégsem úgy, ahogyan várta.
„…nem elég, hogy épp az a lány segít a tanulásban, akit annak idején vérig sértettél az iskola előtt. Ez
a lány ráadásul sportoló, százméteres gátfutásban versenyez. Mintha a sors fintora volna, nem? Előtted
ezernyi észrevehetetlen akadály sorakozik, elég egyetlen lépcsőfok, gödör, túl keskeny ajtónyílás, túl
magasra helyezett kilincs, és máris tehetetlen vagy. Ő viszont kifejezetten keresi az akadályokat, a
gátakat, s arra vágyik, hogy maga mögött hagyhassa őket…”
12 -16 éveseknek
176 oldal, 1600 Ft
5. Mészöly Ágnes: Szabadlábon
Győri Dani tizenhat éves. Az apját sohasem látta, kettesben él az anyjával, közepes tanuló egy közepes
gimnáziumban, rajong a Barcelonáért, az indie zenéért, egész jól gitározik, és nagyon szeretne végre
egy barátnőt. Mégsem mondható átlagosnak: Dani mozgássérült, vagy ahogy ő hívja magát: nyomi.
Egy rosszul sikerült iskolai program és egy hatalmas otthoni veszekedés után őrült ötlete támad: elemeli
anyja hitelkártyáját, vásárol magának egy repülőjegyet, és péntek reggel az iskola helyett Münchenbe
indul.
Párizs, Amszterdam és Barcelona, egyetemi kampusz és autópályapihenő, bajor nemesi kastély és
kolostor. Full extrás BMW és szakadt teherautó, zenészek, hackerek, örömlányok, deszkások: road
movie - kerekesszékben.
392 oldal, 2900 Ft

