
Anyanyelv és művelődés, magyar nyelv és irodalom 
9–12. osztály 

 
1. Önálló művek készítése (mese, novella, vers stb.) 

2. Olvastam egy jót! (Az olvasott alkotás élményszerű bemutatása) Miért tetszett?  

3. Így tanítanám…Egy tanóra multimédiás feldolgozása 

4. Részlet a tankönyvemből (egy nyelvtan- vagy irodalomanyag tankönyvi fejezetének 

megtervezése) 

5. Egy szabadon választott Ady-kötet bemutatása – olvasmányélmény alapján 

6. Készítsd el egy, a korosztályod tagjait olvasásra buzdító multimédiás reklámkampány 

tervét! 

7. A Nyugat című folyóirat egyik számának elemző bemutatása 

8. Az én iskolám – készíts multimédiás bemutatót a gimnáziumról (képet, hangot, 

szöveget egyaránt használhatsz).  

9. A közösségi oldalak nyelvhasználata (Vizsgáld meg, értékeld, a közösségi oldalak 

nyelvét! Mennyire normakövető a nyelvhasználat? ) 

10. Bakik a tanórákon (önálló gyűjtőmunka magyarázatokkal) 

11. Hőstípusok Akhilleusztól  Supermanig. Ki a hős a 21. században? 

12. A Szent Johanna gimi és a mi iskolánk – készítsd el a két iskola összehasonlítását! 

Igyekezz minél több szempontból összehasonlítani a két iskolát (összefüggő 

fogalmazás keretében)! 

13. Az olümposzi istenek mindennapjai – Fantáziád segítségével készítsd el az írást!  

Használd fel tudásodat a görög istenekről! 

14. Tulajdonnevek köznevesülése – Készíts szótárt olyan szavakból, amelyek ma 

köznevek, de valaha tulajdonnevek voltak, magyarázd is! 

15. Divatos keresztnevek napjainkban és régen– Iskolánk tanulóinak neve alapján végezz 

kutatást és összehasonlítást! 

16. Nagyszüleim olvasmányélményei – Munkádban mutasd be, milyen műveket olvastak 

nagyszüleid fiatalkorukban, miért tetszettek nekik! Jó lenne, ha egyiket te is 

elolvasnád, s véleményedet összehasonlítanád nagyszüleidével! 

17. 65 éves iskolánk - Szüleim, nagyszüleim is ebbe a gimnáziumba jártak – élményeik, 

emlékeik bemutatása (szkennelt dokumentumokkal) 

18. Szerkeszd meg a Te iskolaújságod (nyomtatott vagy elektronikus) 2016. tavaszi 

számát! 

19. Miért nem olvasok? (Fogalmazd meg, hogy miért nem veszel kezedbe könyvet! Miért 

tartod távol magad az olvasástól? Írásod legyen meggyőző!) 

20. Az én március 15-ei műsorom. Készítsd el az ünnep forgatókönyvét! Írd meg az 

elhangzó ünnepi beszédet! Tervezd meg a műsor minden egyes elemét (zene, 

koreográfia, elhangzó versek, énekek stb.)! 

 

 


