IRODALMI VERSENY – NŐK AZ IRODALOMBAN
ELSŐ FORDULÓ
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendezzük a Zrínyiben
irodalmi versenyünket, melynek témája idén: Nők az irodalomban. A verseny
négy fordulóból áll, melyeken külön-külön is részt lehet venni. Mindegyik
fordulóban egy-egy irodalmi alkotáshoz kapcsolódó feladatsort kell elkészíteni
és leadni. A verseny csapatverseny: 2-5 fős csoportok jelentkezését várjuk. A
részletekről érdeklődj magyartanárodnál!

Az első forduló feladatai Tóth Krisztina: A nő, aki nem törölte le az apját
című novellájához kapcsolódnak. A szöveg a Fehér farkas című kötetben jelent
meg, és az alábbi linken olvasható:
https://reader.dia.hu/document/Toth_Krisztina-Feher_farkas-38581

Feladatok:

1. Vegyetek fel legalább 10 perces, legfeljebb 20 perces podcastet,
amelyben beszéljétek meg az alábbi témákat, próbáljatok minél több
érvet összegyűjteni! (A podcast elkészítése nem túl bonyolult, vegyétek
fel a telefonotokkal a beszélgetést. A minőség csak annyira szempont,
hogy értsük, amit mondotok.)
 Helyes volt-e, hogy a nő felnőve nem szakította meg a kapcsolatot
az apjával? (szempontok: miért nem mondta el a bántalmazást
senkinek? az anyjának? a gyerekeinek? felelős döntés volt az
apjával elengedni a gyerekeit? hogyan hatott a nőre az
elhallgatás?)
 Probléma-e, ha emberek csak évtizedekkel a zaklatás megtörténte
után állnak ki a nyilvánosság elé elmesélni, mi történt velük? Ha
igen, miért? Ha nem, miért nem?
 Hogyan lehetne segíteni a bántalmazás áldozatául esett
gyerekeknek? A novellában milyen hiányosságok vezetnek ahhoz,
hogy rejtve marad a bántalmazás? Milyen eszközökkel lehetne
észrevenni, ha baj van?

2. Ez a feladat a podcast harmadik témájához kapcsolódik: hogyan lehetne
segíteni a bántalmazás áldozatául esett gyerekeknek? Miért marad
rejtve sokszor a bántalmazás? Mi kellene, hogy a külvilág észrevegye, ha

baj van? A megbeszéltek alapján írjatok beszédet arról, hogy mit kellene
tenni a családon belüli erőszak visszaszorításáért! A beszédben
utaljatok a novellában olvasható konkrét esetre is! A beszédet úgy
írjátok meg, mintha az alábbi szituációk egyikében hangozna el:
a, parlamenti képviselőként felszólalás;
b, egy tüntetés egyik szónokaként.
Terjedelem: minimum 150, maximum 500 szó.

3. Írjatok alternatív befejezést a novellának!

4. Gyűjtsetek 5 újságcikket családon belüli gyermekbántalmazó
esetekről! (A cikkek linkjét kell a feladatban elhelyezni.) Válasszátok ki
a szerintetek leginkább megrázót, és írjátok meg 2-3 mondatban, miért
azt választottátok!

5. Készítsétek el a novellában is megjelenő ételt, a rántottát, majd
csináljatok róla minél vonzóbb gasztrofotót!

A feladatok beadási határideje: november 26.

Kérjük, hogy megoldásaitokat digitálisan juttassátok el az e-mail címünkre:
balogh.abel@zmg.hu
és
nagy.szilvia@zmg.hu
(Kérünk Benneteket, hogy mindkettőnk címére küldjétek el a teljes anyagot!
Köszönjük!)

Jó munkát kívánunk minden versenyzőnek!

