Jelentkezési lap

………………………….……………………..
Név
Ha az Eötvös Károly Megyei Könyvtár tagja vagy, akkor ID szám/olvasójegy
száma: …………
Osztály: ……………………………………………………………………..
Település és iskola: …………………………………………………………
Iskola email címe: ………………………………………………………….
A törvényes képviselő neve: ……………………………….………………..
A törvényes képviselő telefonszáma: ……………………………..…………
A törvényes képviselő aláírása: ………………………………….…………..

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
Alulírott _______________________________ (szülő/törvényes képviselő neve),
mint _______________________________________ (gyermek neve) érintett
törvényes képviselője egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a
2021-es tanévben megrendezésre kerülő nyár olvasópályázaton az Eötvös Károly
Megyei Könyvtár Gyermek és Ifjúsági Könyvtára az általa vagy megbízása alapján
külső közreműködő (fotós) által készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken
fent nevezett gyermekem felismerhető, beazonosítható, az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk
1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulásom alapján kezelje, s amelyeket
az alábbi médiafelületeken nyilvánosságra hozza:
 http://www.ekmk.hu/
 https://hu-hu.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar
Hozzájárulok továbbá, hogy a fenti médiafelületeken az adatkezelő nyilvánosságra
hozza a gyermekem pályamunkáját, elért helyezését és a pályamunkán feltüntetett
adatokat (a gyermek neve és oktatási intézménye).
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá
tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek
tájékoztatást, valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az
adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal kérhetem az érintett kép- és
videofelvételek, valamint a megadott adatok törlését:
Adatkezelő neve:
Postai címe:
Email címe:
Telefonszáma:

Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
ekmk@ekmk.hu
06-88/560-610, 06-88/560-620

Kelt: Veszprém, 20____. ____________________. ____

Aláírás

Puzzle
Keresd meg a puzzle hiányzó darabjait és tedd őket a helyükre! Írd be a számokat az üres helyekre!

Puzzle
Keresd meg a puzzle hiányzó darabjait és tedd őket a helyüke!
Honnan jött az ötlet, hogy közös könyvet írjatok?

Berg Judit:
A …………..kért fel minket idén nyár elején egy játékra, amit úgy neveztek el, hogy ……………. Erzsi
elkezdett írni egy mesét, aztán átpasszolta nekem a ………….., és én ott folytattam, ahol ő abbahagyta.
Kertész Erzsi:
Ráadásul, ahogy haladtunk, annyira belemelegedtünk a történetbe, annyira lázba hozott minket a játék, hogy
egyre ……………. lettek a fejezetek. Ezért megkérdeztük a kiadót, hogy mit szólnának, ha könyvet írnánk
a történetből. Ők igent mondtak, ami azzal járt, hogy végigdolgoztuk a ……………, de annyira izgalmas
volt, és annyira élveztük a közös munkát, hogy egyáltalán nem munkának éltük meg az írást.
Az írás magányos munka. Hogyan tudtatok együtt dolgozni?
Berg Judit:
Igazi ……………. volt első látásra! Azelőtt alig ismertük egymást, gyakorlatilag csak pár szót váltottunk
különböző rendezvényeken. Ennek ellenére olyan könnyen egymásra hangolódtunk, hogy a könyv döntő
részét szinte ……………., ………………….. írtuk meg a nyáron.
Kertész Erzsi:
Velem pedig megesett, hogy éppen …………….. a családdal a hegyekben, ahol alig volt térerő, mikor láttam
a ………………….., hogy Judit írt. Ott rögtön megküzdöttem a telefonnal, és onnantól fogva kirándulás
közben már csak arra tudtam gondolni, hogy merre vigyem tovább a sztorit.
Hogyan lehet egy szövevényes detektívtörténetet párban írni?
Kertész Erzsi:
Én az első fejezetet úgy írtam, hogy Judit bármilyen irányba el tudja ……………. a sztorit. Még a főszereplő
nevét is úgy választottam, hogy ne legyen egyértelmű, fiúról vagy lányról van szó. Kíváncsi voltam, …………
mit kezd ezzel a …………………, fiút vagy lányt szerkeszt belőle. Aztán az, hogy ebből a történetből végül
egy nyomozós, lendületes ……………… lett, egyértelműen Judit érdeme, mert már a második fejezetben
megadta azt a titokzatos, sőt kicsit misztikus hangulatot, ami ebbe az irányba terelte a kalandot.
Az olvasók számára kiderül, hogy melyik fejezetet ki írta?
Kertész Erzsi:
De a könyvben elrejtettünk egy ……………., amiből mindenki számára kiderül, melyik résznek ki a szerzője.
De hogy mi ez a kód, azt nem áruljuk el. Találjátok ki!
https://www.pagony.hu/szerelem-volt-elso-latasra

Igaz vagy Hamis?
( Zölddel pipálj, ha igaz, pirossal ikszelj, ha
hamis!
A hamis választ indokold is meg!)

1. Kikiék környékén este 11 után még zajlik az élet. Sokan mászkálnak még az utcán.
IGAZ - HAMIS
Holló mutatja az utat,
Galamb őrzi a fészket,
A titok fölött sas köröz,
2. A veréb nem közönséges madár.
IGAZ - HAMIS
3. Gerda nagypapája értette a madarak nyelvét.
IGAZ - HAMIS
4. A páva fából volt faragva
IGAZ - HAMIS
5. A krémestégely peremén körben a gyártó cég neve olvasható: Galamb és Társa Illatszergyár
IGAZ - HAMIS
6. Pózna jobban félt Darázstól, mint társa, Pocok.
IGAZ - HAMIS
7. „ A holló is és a páva is örömmel kipróbálták, milyen a világ
emberbőrben.”
IGAZ - HAMIS
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1. A Galamb utca kertjeit .... őrzik.
2. Milyen fajta bokrok ölelték körül a lovagi öltözetű férfi szobrát?
3. Kiki előtt Gerda nyomában járt.
4. A közeli pékség egyik slágere.
5. Családi fészek = családi ....
6. A villa egyik szobája egy tudósé volt. Az ő szakmája ez.
7. Gerda nagypapája ................ volt.
8. Ibolya néni foglalkozása évtizedek óta.
9. Ősrégi könyvecske, megsárgult lapokkal. Címe: ...................
10. Ezt a tárgyat rejtette a titkos ládika.
11. A Galamb utca környéke hajdan elegánsnak számító .... volt.
12. Hány spenótos batyut felejtett a néni a padon?
13. A beépített szekrény egy ......... rejtett.
14. Ilyen színű szalag volt a galamb lábán.
15. Kikinek nem a bokáját kötözték össze, hanem a ........... .
16.. Mi volt igazából a hajtogatott origami darumadár?
17. A madármesék című köny egyik meséje.
18. Mennyi időt töltött a verébfiú emberbőrben?
19. Ő az a hős, aki nem csak a professzor otthonát vigyázza, de menedéket ad a rászorulóknak is."
Megoldás: Ebben a fejezetben a madár szájában ág van (a rajzon). Hány ágat tart a csőrében?: ............
Mi a felyezet címe?: .......................................

15.

Ki mondta? Kinek mondta?

„Sajnos még nem, főnök! A kölyök a pincébe menekült és valami titkos járaton
keresztül meglógott!

„Ebben a házban egy híres ornitológus professzor lakott, Gerda papája.”

„El kell tűnnünk innen! – ragadta meg a karját és húzni kezdte a lépcsőház felé.”

„Ott egy park! Tessék jönni!”

„Visszamentem a professzor szobájába és alaposan megnéztem. Az asztalon néhány
nyitott könyv hevert, meg a kis fémtégely, ami annyira fontos volt neki.”

„Sikerült elhelyezni a lehallgatót a kislány otthonában?

„Akkor munkára! Ha bármi van, azonnal hívjatok! Egyébként pedig kétóránként
jelentés kérek SMS-ben!”

„A kölyök nyilván sejti, hogy figyeljük, hát akkor egy kicsit ráijesztünk. Odaküldöm
hozzád a másik ütődöttet is.”

„Szia! Gerda apukája vagyok. Azt hiszem találtunk valamit, ami Gerda nyomára
vezethet.”

„Több évig is eltarthat Magának, mire megfejti a titkos utalásokat Gerda füzetében!”

„Nézd, kotyvasztottam két féle kenőcsöt, ha bekenem az egyikkel a szívem tájékát,
madár lesz belőlem. Ha a másikba mártom a csőröm, újra ember leszek.”

„Őrizd meg ezeket fiam, hogy ha kedved tartja, még egyszer felvehesd emberi
alakodat!”

MADÁRKAVALKÁD
Keresd meg a listán szereplő madarak nevét, amelyek a regényben szerepeltek vagy meg lettek említve!
Kutathatsz vízszintesen, függőlegesen, átlósan, oda- és visszafelé.
Minden madár képe mellé írd be a nevét mutató számot!
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Totó
Húzd alá helyes megoldást!
1. A doboz, melyet Kiki egy gyors mozdulattal a táskájába csúsztatott …
tenyérnyi festett fadoboz volt
tenyérnyi festett ezüst doboz volt
egy gyűszűnyi miniatűr fadoboz volt
2. A kulcs ….
ezüst színű volt
üvegből volt
réz színű volt
3. Réges-régen a Galamb utcában ….. éltek.
középkorú emberek, gyermektelen családok
jómódú családok, diplomaták, gazdag különcök
elszegényedett családok, munkanélküliek, szegény különcök
4. Mi volt a lovag neve, ami a szobor talpazatába volt vésve?
Galamborrú Stefán
Hollóorrú Stefán
Sasorrú Stefán
5. Így hívták a görnyedt hátú, kontyos öreg nénit.
Ibolya néni
Viola néni
Imola néni

6. Gerda összes holmiját Ibolya néni egy ……. rakta.
egy üres liszteszsákba
egy papírdobozba
egy régi, üres akváriumba
7. A pincében van egy ….. .
vészkijárat
titkos folyosó
egy falba vájt üreg
8. Ezen a néven emlegette a professzor DR-t.
Lárva
Darázs
Lódarázs
9. A krémestégely tetejét ………… díszítették.
bogyókkal és virágokkal
bogyókkal és gyümölcsökkel
levelekkel és virágokkal
10. DR alkalmazottai hogy hívták maguk között főnökük szentélyét?
medvebarlang
farkas odú
darázsfészek
11. A szomszéd bácsit …………. hívták.
Mohainak
Pulainak
Garainak

12. „A madaras doboz felirata szerint egy …….. őrzi a titkot.”
veréb
holló
páva
13. „A mese szerint a viláG összes madara tudta, hogy a ………….. hármasánál nincs
okosabb, erősebb és csodálatosabb szerte a világon.”
holló, veréb, páva
páva, sas, holló
galamb, páva, holló
13+1. A két kenőcsöt a következőképpen kell használni.
a kékkel a szív tájékát kell bekenni, a szürkébe a csőrt kell belemártani
a szürkével a szív tájékát kell bekenni, a kékbe a csőrt kell belemártani
a kékkel a szív tájékát kell bekenni, majd rögtön be kell kenni a szürkével is ugyanott

Kettő az egyben!
Hány van belőlük?

Írd a képek mellé a számokat!

Több megoldás lehet (fajtánként):
…….. vagy ……….

Beszélő nevek

Válaszd ki az első halmazból azokat a neveket, amik jelentenek is valamit!

PNUHÉOK
RCOPKWE
GÓZÁŰNA
SQPZÁBRI
CAEADSK

Titkos Út
(Tedd időrendi sorrendbe a képeket a titkos kertben, a titkos úton! Indulj el Kikivel a kereskedő
boltjából és juss el a professzor dolgozószobájáig!)
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Titkos Út
(Tedd sorrendbe a képeket, számaik alapján a titkos kertben, a titkos úton!)

