
5. osztály 

Kötelező olvasmányok: 

1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (a hozzá tartozó olvasónaplót lentebb találod) 

2. egy szabadon választott regény 

 (a szabadon választható regényhez az olvasónaplót lentebb találod) 

 

A fentieken túl az alábbi ajánlott vagy az általad szabadon választott regények közül ahányat elolvasol, annyi 

ötössel kezdheted a tanévet, ha válaszolsz 5 kérdésre regényenként az olvasottak alapján. 

 

Ajánlott művek: 

Az ezeregy éjszaka meséi 

Bálint Ágnes regények 

Békés Pál regények 

Carlo Collodi: Pinokkió 

Cooper: Nagy indiánkönyv 

Csukás István regények 

Darvasi László regények 

Erich Kästner regények 

Fekete István regények 

Karl May regények 

Kipling: A dzsungel könyve 

Lázár Ervin regények 

Mándy Iván: Csutak-sorozat 

Móra Ferenc regények 

Nógrádi Gábor regények 

 

 

 



I. félév 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Olvasónapló 
 
1. Molnár Ferenc élete (1 - 1,5 oldal) 
 
2. Hol és mikor játszódik a történet? 
 
3. Mit a jelképezhet a grund? 
 
4. Egy térképész elkészítette a grund térképét, rajzold le, hogyan nézhetett ki! 
 
5. Hasonlítsd össze a két csapatot! (Mi a nevük, kik a tagjai, ki a vezetőjük, milyennek ismered meg őket…) 
 
6. Véleményed szerint melyik csapat miről kapta a nevét? 
 
7. Melyik csapathoz csatlakoznál? Válaszodat indokold! 
 
8. Hasonlítsd össze a két vezetőt, Boka Jánost és Áts Ferencet! 
 
9. Fogalmazd meg 8-10 mondatban, hogy hogyan vélekednek a többiek Nemecsekről a regény elején, és hogyan 
változik meg ez a történet végére! 
 
10. Melyik csapathoz tartozik Geréb? Válaszodat indokold! 
 
11. Elveszett a Gittegylet nagykönyvének néhány lapja. Segíts a tagoknak újraírni a Gittegylet szabályait a 
regény alapján! 
 
12. Sorold fel, milyen korabeli játékokkal ismerkedhettél meg a regényben! 
 
13. A Gittegylet nagykönyvének néhány oldala az idők során kifakult! Egészítsd ki a hiányos részeket! 
„1. § 

A nagykönyv 17-dik oldalán van egy beírás, amely így hangzik: nemecsek ernő, kisbetűvel. Ezen beírás 

ezennel érvénytelen. Mert ezen beírás tévedésen alapult, és ezennel a közgyűlés kijelenti, hogy a 

nevezett tagot ok nélkül sértette meg az egylet, és ő ezt tisztességesen tűrte, a háborúban mint 

valóságos hős vett részt, mely történelmi tény. Az egylet ezért kijelenti, hogy a múltkori beírás az 

egylet hibája, és hogy ezennel a jegyző ideírja a tag nevét végig csupa nagybetűvel. 

 

2. § 

Ezennel beírom végig csupa nagybetűvel: 

NEMECSEK ERNŐ 
 
14. Írd át a történet végét! Kiindulópont: VIII. fejezet, tart a csata. (1,5 - 2 oldal) 
 
15. Kit tartasz a regény főhősének? Válaszodat indokold! 



OLVASÓNAPLÓ 

Általános kérdések a szabadon választott regény feldolgozásához 

1. Készíts az olvasónaplódhoz címlapot! Szerepeljen rajta: a mű szerzője és címe; rajz, grafika vagy díszítés; 

neved és osztályod. 

2. A szerző életrajza (1 – 1,5 A/5-ös oldal) 

3. Gyűjtsd ki a szereplőket tetszőleges szempontok szerint csoportosítva! 

(Pl. fő-, mellék-, epizódszereplők VAGY fiúk, lányok, VAGY negatív, pozitív szereplők) 

4. Jellemezd a főszereplőt VAGY a kedvenc szereplődet! (0,5 – 1 A/5-ös oldal) 

5. Válassz az alábbi témák közül kettőt, és írj fogalmazást! (1 – 1,5 A/5-ös oldal/ fogalmazás) 

a) Írj levelet VAGY e-mailt a kedvenc szereplődnek! 

b) Írd meg a kedvenc részed rövid bemutatását indoklással! 

c) Írd át a regény befejezését! 

d) Képzeld el és mutasd be a regény egyik szereplőjének életét tíz, húsz… év múlva! 

6. Légy kreatív! Válassz kettőt a lehetőségek közül! 

a) Rajzold le a kedvenc helyszínedet a regényből! 

b) Tervezd meg a regény új könyvborítóját! 

c) Készíts a művel kapcsolatos verset! 

d) Készíts illusztrációt a mű egyik részletéhez! 

e) Készíts montázst a műhöz! 

f) Készíts plakátot a regényhez! 

7. Adj alcímet VAGY új címet a regénynek! 

8. Készíts szótárt a regényben található, kevésbé ismert VAGY régen használt szavakhoz! (10-15 szó 

szómagyarázattal) 

9. Gyűjts érdekességeket a regényről! (Mikor íródott, hol íródott, miért íródott, hány kiadást ért meg, 

népszerűsége, hány nyelvre fordították le, van-e filmes változata…) 

 

Plusz kérdések kreatív olvasóknak 

1. Készíts 5 feladatból álló tesztet a regényről osztálytársaidnak. Mellékeld a megoldást is! 

Pl. Ki mondta?; Keresztrejtvény; Betűkereső; Szókereső; Karikatúra; Rendőrségi körözés (szereplőkre); Kire 

ismersz rá? (szereplők)… 

2. Készíts reklámfilmet VAGY vlogot a regényhez! (Csoportban is dolgozhattok.) 

 


