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9. luokan
lukudiplomikirjat ja -tehtävät

Pirkanmaan lukudiplomi
Ohjeita 9. luokan lukudiplomin suorittajalle
Lukudiplomia varten luetaan seitsemän (7) kirjaa.
Kirjat valitaan lukudiplomikirjalistalta.
Valitse rohkeasti eri lajeja.
Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään yksi tehtävä.
Valitse myös erilaisia tehtäviä. Ota huomioon, että
kaikki tehtävät eivät sovi kaikkiin kirjoihin.
Kun olet lukenut kirjan ja tehnyt siitä tehtävän,
saat opettajaltasi merkinnän. Sitten kun olet
saanut merkinnän kaikista seitsemästä kirjasta,
olet suorittanut lukudiplomin.
Helppolukuiset kirjat on merkitty tähdellä (*).

Kuva: Jani Ikonen

________________________________________________________________

diplomin suorittajan nimi ja luokka

Lukudiplomin suoritusaika on
__________-__________.

Romaaneja ja kertomuksia
9. luokan lukudiplomikirjat
Sarjakuvia
AHONEN, JP & Alare, KP
Perkeros
GAIMAN, Neil
Kuolema : elämisen kallis hinta

ALBERTALLI, Becky
Minä, Simon, Homo Sapiens
AVEYARD, Victoria
Punainen kuningatar
CATOZZELLA, Giuseppe
Et kai vain pelkää?

HYPÈN, Tuuli
Nanna *

ELOMÄKI, Mari
Romeo ja Julia, kertomuksen muotoon laadittu selkomukautus
William Shakespearen näytelmästä *

KOVÁCS, Kati
Kamileen labyrintti

ENORANTA, Siiri
Nokkosvallankumous

KUKKONEN, Janne
Voro : kolmen kuninkaan aarre

GOGOL, Nikolai (kuvittanut Alexander Lindeberg)
Nenä (kuvitettu laitos) *

LOISEL, Régis
Mikki Hiiri : Zombi-sumppi

HAUTALA, Marko
Kuokkamummo

MORI, Kaoru
Jokin Aron morsiamet -sarjan osa

HEIKKILÄ, Mervi
Pohjolan porteilla *

RINTANEN, Viivi
Mielisairaalan kesätyttö

HERRNDORF, Wolfgang
Ladaromaani

SATRAPI, Marjane
Persepolis

HOLOPAINEN, Anu
Ihon alaiset

TAKALO, Tiitu
Jää TAI Tuuli ja myrsky

HULKKO, Johanna
K18 *

Runot ja näytelmät

HUOTARINEN, Vilja-Tuulia
Kimmel

CARROLL, Lewis
Kraukijahti
HUOTARINEN, Vilja-Tuulia
Seitsemän enoa
PAPERI T.
Post-alfa
PÄÄ auki : säkeitä nuorille
– Lue runokokoelmasta neljä teemakokonaisuutta (ks. sisällysluettelo)

KAIVOSOJA-JUKKOLA, Leena
Ensimmäinen murhani TAI muu selkomukautettu Leena Lehtolaisen Maria Kallio -dekkari *
KILKKU, Elina
Onks tää normaalii? : ja muita tarinoita (kertomuksia)
KIVIMÄKI, Arto
Antiikin taruja 1 TAI sarjan muu osa (kertomuksia)
KOLU, Siri
Kesän jälkeen kaikki on toisin

ROWLING, J. K.
Ihmeotukset ja niiden olinpaikat (näytelmä)

LEHTINEN, Tuija
Välivuosi

TOLKIEN, J. R. R.
Tom Bombadilin seikkailut

LEINONEN, Anne
Kirjanoita

LET it snow : kolme talvista rakkaustarinaa (kertomuksia)
MERESMAA, J. S.
Naakkamestari
MURPHY, Julie
Dumplin
MÄLKIÄ, Niina
Liian pieni äidiksi (selkokirja) *
NIEMI, Mikael
Aivot pellolle
O'DONNELL, Lisa
Mehiläisten kuolema
PEET, Mal
Maalivahti
PUIKKONEN, Arja
Mustarastas TAI muu saman kirjailijan hevoskirja
RAJALA, Pertti
Komisario Palmun erehdys, selkomukautus Mika Waltarin samannimisestä dekkarista *
ROUHIAINEN, Elina
Muistojenlukija
SCHIEFAUER, Jessica
Ester & Isak
SHAUN, Tan
Etäisten esikaupunkien asioita (kertomuksia)
SUGG, Zoe
Girl Online TAI muu sarjan osa
THOMAS, Angie
Viha jonka kylvät
TIAINEN, Marja-Leena
Tatu, Iiris ja Pääkallomies TAI Poika joka katosi (selkokirja) *
TURTSCHANINOFF, Maria
Maresi
VEISTINEN, Harri
Kotitekoisen poikabändin alkeet *
WEITZ, Chris
The young world : kaaoksen päivät
VESALA, Juha
Kaksoiskuljetus * TAI Tähtäimessä voitto *
VUORELA, Seita
Lumi

9. luokan tehtävät
1. Kirjoita teoksen päähenkilön monologi eli yksinpuhelu, jossa hän
kertoo elämästään, siitä mitä hänelle on tapahtunut sekä
tulevaisuuden toiveistaan (kirjan tarinan jälkeen).
2. Pohdi, mitkä ovat kirjan eri henkilöiden roolit tarinassa (sankari,
roisto, auttaja, pelastaja, ratkaisija). Kerro, miten heidän
ulkonäkönsä, käytöksensä tai tekonsa vahvistavat heidän roolejaan
tarinassa.
3. Laadi esittely jostain kirjan tapahtumapaikasta. Piirrä tai tee
ajatuskartta, johon merkitset yksityiskohtia paikasta ja sen
merkityksestä tarinan eri käänteissä. Pohdi, miksi tapahtumat on
sijoitettu juuri kyseiseen paikkaan.
4. Etsi kirjasta kohtia, joissa on käytetty ennakointia tai takaumia
kerronnassa. Mitä ne merkitsevät tarinan kokonaisuuden kannalta ja
auttavat kerronnassa? Voisiko niiden järjestystä muuttaa? Kirjoita
pohdintasi ylös.
5. Kirjoita henkilöhaastattelu valitsemastasi kirjan henkilöstä. Pohdi,
onko haastattelu tehty ennen kirjan tapahtumia, tietyssä kohdassa
kirjaa tai tapahtumien jälkeen. Mieti, minkä tyyliseen lehteen teet
haastattelun ja painota eri asioita sen mukaan. Perusta haastattelu
kirjan tietoihin, mutta keksi itse tarvittaessa lisää.
6. Tee kirjalle uudet kannet. Suunnittele kansikuva ja
takakansiteksti, jossa esittelet kirjaa.
7. Tee kirjasta mainos, elokuvajuliste tai traileri joko paperille tai
valitsemallasi sovelluksella.
8. Kirjoita kirjasta arvostelu koulusi lehteen tai johonkin muuhun
oikeaan (esimerkiksi Lukufiilis) tai kuvitteelliseen lehteen. Lehti voi
olla painettu tai verkossa ilmestyvä.
9. Kerro kirjasta luokkakavereillesi tai muulle sovitulle yleisölle. Kerro
kiinnostavasti, mutta älä paljasta liikaa. Voit tehdä kirjavinkkauksen
myös videolle.
10. Kirjoita kokonaiskuvaus lukemastasi runoteoksesta. Mitä teemoja
runot käsittelevät, mikä niitä yhdistää tai erottaa? Millaisia runon
keinoja kokoelmassa on käytetty? Millaisessa tilanteessa luettavaksi ja
kenelle suosittelisit runoja?
11. Laadi sarjakuva valitsemastasi kirjan kohdasta. Valitse merkittävä
käännekohta ja pohdi, kuinka sen voi kertoa sarjakuvassa. Voit tehdä
sarjakuvan paperille tai tietokoneella.
12. Etsi kirjasta kymmenen erikoista sanaa tai sanontaa. Laadi
sanaristikko tai muu tehtävä tai kirjoita kertomus, jossa käytät
sanoja.
Pari- ja ryhmätehtävät
13. Kootkaa muiden diplominsuorittajien kanssa lukupiiri ja
keskustelkaa lukemistanne kirjoista tai valitsemastanne teemasta.
Voitte lukea saman tai eri kirjan.
14. Kun olette lukeneet saman kirjan: Muuttakaa kirja yhdessä
toiseen muotoon. Tehkää runokirjasta kertomus, sarjakuvasta runoja,
romaanista elokuva- tai näytelmäkäsikirjoitus. Esitelkää lopputulos
luokalle.
15. Kun olette lukeneet eri kirjan: Yhdistäkää kirjojenne tarinat
uudeksi kertomukseksi. Mitä eri kirjojen henkilöt voisivat tehdä
yhdessä? Missä he kohtaisivat? Mitä voisi tapahtua? Tehkää tarina,
video, kuvakertomus tai muu esitys luokalle.
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