
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. Költők/írók a 21. században – egy kortárs magyar költő/író átfogó pályaképe 
6. Ezt választanám…Az én kötelező olvasmányaim. Miért? 
7. A szabadság és a boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina c. regényében  
8. Az istenes versek képalkotásának sajátosságai Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének A Sion hegy 

alatt ciklusa alapján 
9. Ifjúsági irodalom, felnőtt regény? Jonathan Swift: Gulliver utazásai 
10. Csehov Három nővér című drámája és a Vörösmarty Színház előadása  
15.  A szülőföld az irodalomban (szabadon választott alkotásokon keresztül) 

16. Népköltészet – műköltészet (egymásra hatása, jelentősége stb.) 

17. Az iskola az irodalomban (szabadon választott alkotásokon keresztül) 

18. Tényleg felesleges a „felesleges ember”? 

19. Irodalom és gasztronómia 

20. Az olümposzi istenek mindennapjai – Fantáziád segítségével készítsd el az írást!  Használd fel tudásodat 

a görög istenekről! 

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

22. 200 éve született Arany János. Folytasd a megkezdett gondolatot:  „Miénk a lirikus, az öreg, az ideges. 

Petőfi valaha így köszöntötte: „Toldi írójához elküldöm lelkemet...” Mi az „Őszikék” írójához küldjük el 

lelkünket.” -    Melyik Aranyhoz fordulunk ma, melyikhez „küldjük” ma lelkünket? Fejtsd ki a véleményedet! 

23. Hasonlítsd össze Shakespeare Romeo és Júlia c. drámájának két filmes feldolgozását! (Zeffirelli és 

Luhrmann) 

24. Az írott és a hangzó média nyelvi sajátosságainak bemutatása (önálló gyűjtőmunka alapján) 

25. Reklámok a tévében (szerepük, hatásuk, képi és nyelvi elemek stb.) – önálló gyűjtőmunka alapján. Te 

milyen reklámokat szeretnél látni a televízióban?  

26. Irodalmi viszályok 

27. Különös halálesetek az irodalomban 

28. Irodalmi szerelmek – múzsák és költők 

29. A fordító Arany 

30. Mi a gamer nyelv? – Egy számítógépes játék nyelvi elemzése 


