ÁBELEK A XXI. SZÁZADBAN
Irodalmi vetélkedő középiskolások számára
1.feladat

A II. FORDULÓ FELADATAI

„Elhullott a varjú-sereg a kis madár előtt.”
Készítsetek PowerPoint prezentációt az Énekes madárról, megszületésétől az első szövegközléseken, a kötetben való
kiadáson át az első budapesti nemzeti színházi bemutatóig. Mutassátok be az előadások szereplőit, rendezőit, essék szó a
fogadtatásukról is. A prezentáció legfeljebb 8 diából álljon, törekedjetek az egységes, ízléses formátumra. Használhattok
fotókat, rajzokat, zenét, de videót nem. Ügyeljetek a fájl. elnevezésére pl. Tamási_másodikford_PP_Ábelekcsapat
Pontozás:
-

a prezentáció tartalmi pontossága, sokrétűsége: 25 pont
a prezentáció kreativitása, szellemessége: 15 pont
a dokumentum formai elemeinek betartása és helyesírás: 10 pont

2. feladat
„Vér szerint és sors szerint”
A Két kicsi magyar című novella két fiúszereplője, kicsi Pál és kicsi Miklós konfliktusát fogalmazzátok meg mai történetként.
A helyszín maradjon Amerika, a két egymással ütköző magatartásforma legyen hasonló, szóljon az emigrációs lét
dilemmájáról, de a történetet szabadon alakíthatjátok. A szöveg legfeljebb 3500 leütésnyi legyen, szóközökkel együtt. Fájl
elnevezése pl. Tamási_másodikford_novella_Ábelekcsapat
A dokumentum word formátumban készüljön és töltsétek fel a versenyfelületre.
Pontozás:
-

a megszülető novella stílusa, kreativitása: 35 pont
a stílus, a nyelvi megfogalmazás igényessége, a formai elemek betartása: 10 pont
helyesírás: 5 pont

3. feladat
Milyen lenne Ábel facebook-oldala?
Szakállas Ábel idén töltötte be ötvenedik életévét, és elhatározta, mégiscsak bejelentkezik a facebookra! Készítsétek el
profilját, töltsetek fel legalább 10 posztot, amelyben felnőttkori élményeiről számol be, vagy régi utazásaira emlékszik
vissza Kolozsvártól Amerikáig. Az első, születésnapi bejegyzés egy hosszabb, megilletődött írás legyen (500-1000
karakterben), amelyben háláját fejezi ki szüleinek, mestereinek, esetleg felnőttkori családjának. Válaszatok frappáns mottót,
érdekes borítóképet és számtalan hobbitevékenységet számára, találjatok olyan mémet, amelyet Ábel is viccesnek tartana,
és megosztana az oldalán.
A megalkotott facebook-oldal linkjét töltsétek fel a versenyfelületre.
Pontozás:
-

az oldal kreativitása, a tartalmak pontossága, a képi színesség: 35 pont
a stílus, a nyelvi megfogalmazás igényessége: 10 pont
helyesírás: 5 pont
ÖRÖMTELI FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

