Lukemani kirjat:

LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO

Yläkoulun
diplomivihko: 9. lk

Nimi: ______________________________________________________________

Koulu: ___________________________________________ Luokka: ___________

Näin teet sen!

Kirjoita:

Voit suorittaa 9.-luokalla joko kultadiplomin tai platinadiplomin.
Tee yksi vapaavalintainen tehtävä jokaisesta lukemastasi kirjasta.
Kultadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä kahdeksan kirjaa.
Platinadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä 12 kirjaa.

Palauta lista lukemistasi kirjoista sekä valmiit tehtävät opettajallesi
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Kirjalistan sekä tehtävälistan löydät seuraavilta sivuilta.

Pääasia on, että nautit lukemisesta!
Kysy apua kirjastosta ja opettajaltasi.
Muista kehua hyvää kirjaa
kaverille ja varoita kammottavista
lukukokemuksista!

o Kirjoita, mitä kirjan henkilöille kuuluu 5 – 10 vuoden päästä.
o Kirjoita keskustelu, joissa sinä päähenkilön ystävänä annat
hänelle neuvoja ja ohjeita tarinan ongelmatilanteiden
selvittämiseksi.
o Etsi netistä lukemasi kirjan tai katsomasi elokuvan arvostelu.
Oletko samaa vai eri mieltä? Perustele.
o Esittele omasta mielestäsi teoksen kiinnostavin, vaikuttavin tai
koskettavin kohta. Perustele valintasi.
o Kuka kirjan henkilö haluaisit olla? Perustele valintasi.
o Kirjoita joko uutinen tai lööppi jostakin kirjan tapahtumasta.
o Kerro, kenelle suosittelisit kirjaa ja miksi.
o Kirjoita lyhyt kirje teoksen kirjoittajalle. Mitä haluaisit tietää
kirjailijasta itsestään? Voit kysyä myös, esimerkiksi, kirjan
henkilöistä ja heidän välisistä suhteista ja ongelmista, juonesta
tai miljööstä.
o Kirjoita teokselle uusi loppuratkaisu ja perustele ratkaisusi.
o Kirjoita, mitä opit kirjasta. Innostuitko jostain kirjan
esittelemästä asiasta? Missä voit hyödyntää kirjasta oppimiasi
asioita? Kokoa vastauksesi noin sivun mittaiseksi tekstiksi.
o Tee arvostelu kolmesta kirjan runosta. Valitse runoista
esimerkiksi kiinnostavin, koskettavin, vaikein, hauskin,
tavanomaisin. Perustele, miksi valitsit minkäkin runon.

Lukudiplomin tehtävät

Lukudiplomin tehtävät:

Tee yksi vapaavalintainen tehtävä jokaisesta lukemastasi kirjasta.
Valitse eri tehtävä jokaiselle kirjalle. Merkitse rasti tekemäsi
tehtävän eteen. Tehtävät voit tehdä tietokoneella tai käsin,
esimerkiksi, kirjallisuusvihoksi.

Kultadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä 8 kirjaa:
o
o
o
o

yksi tietokirja
yksi sarjakuva
yksi runo
viisi romaania tai novellia

Piirrä:
o Laadi etsintäkuulutus jostakin kirjan roistosta tai pahiksesta.
o Keksi kirjaan uusi henkilö tai hahmo. Piirrä ja kerro, millainen
tämä on ja miten tämä liittyy tarinaan.
o Suunnittele ja toteuta kuva tai kuvia, jotka sopisivat lukemasi
kirjan kuvitukseksi. Kirjoita kuviin selostavat kuvatekstit. Voit
myös käyttää lainauksia eli sitaatteja kirjasta.
o Kuvita lukemasi kirjan runo.
o Piirrä pilakuva jostakin kirjan henkilöstä.
Jotain ihan muuta:
o Tee kirjalle soundtrack. Voit toteuttaa sen valintasi mukaan,
esimerkiksi, biisilistana Spotifyssa tai Youtubessa.
o Laadi jollekin kirjan hahmolle profiili johonkin some-palveluun.
o Ota kuvia, jotka mielestäsi avaavat teoksen maailmaa lukijalle.
Kirjoita kuvien viereen kuvatekstit, jotka selittävät, miten kuvat
liittyvät kirjaan.
o Sovi opettajan kanssa yhteinen aika, jolloin selostat opettajalle
kirjan tapahtumia ja sen herättämiä ajatuksia.
o Keksi oma diplomitehtävä ja sovi sen tekemisestä opettajan
kanssa.

Platinadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä 12 kirjaa:
o
o
o
o

yksi tietokirja
yksi sarjakuva
yksi runo
yhdeksän romaania tai novellia

Tietokirjat
Teematunteja vanhempainiltoihin

Runot
Vapaavalintainen runo. Esimerkiksi:

o Adichie, Chimamanda Ngozi:
Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä
o Holma, Jenni: Näkymätön sukupuoli –
Ei-binäärisiä ihmisiä
o Hubara, Koko: Ruskeat tytöt
o Järvi, Elina: Error – Mielen häiriöitä
o Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle
o Milonoff, Tuomas:
Riku ja Tunna – Selviytymisopas
o Nurmisto, Eino: Homopojan opas
o Strand, Heini:
Hyvä verse – Suomiräpin naiset
o Ventelä Anne: Ammatinvalintakysymys
o Vapaavalintainen elämänkerta
Esimerkiksi:
o Blaine, Harden: Pako Pohjois-Koreasta
o Hyysalo, Pekka: Fight back
o Mäkelä, Karin: Valkea voima
o Roine, Linda-Maria:
Mercedes Bentso – Ei koira muttei mieskään
o Tiihonen, Jare: JHT – Musta lammas

Huotarinen, Vilja-Tuulia: Sakset kädessä ei saa juosta
Itkonen, Jukka: Viisi vuodenaikaa
Paperi T: Post-alfa
Rimminen, Mikko: Superhyväolo tai Jännittävää olisi nähdä
pihalla lintuja
o Szymborska, Wislawa: Ihmisiä sillalla
o
o
o
o

Kaipaan haastetta:
Hautala, Marko: Leväluhta
Hepo-oja, Briitta: Suomea lohikäärmeille
Holopainen, Anu: Ihon alaiset
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja
Kolu, Siri: Kesän jälkeen kaikki on toisin
tai P.I. – Pelko ihmisessä
o Kuronen, Kirsti: Pönttö tai Paha puuska
o Storm, Annastiina: Me täytytään valosta
o
o
o
o
o

Huipulle:
1.

o
o
o
o
o
o
o
o

Enoranta, Siiri: Tuhatkuolevan kirous
Hai, Magdalena: Kolmas sisar
Itäranta, Emmi: Kudottujen kujien kaupunki
Kanto, Anneli: Pyöveli
Kuusisto, Meri: Amerikkalainen
Niemi, Juuli: Et kävele yksin
Rasi-Koskinen, Marisha: Valheet
Willows, Elin: Sisämaa

Sarjakuvat
o Ahtinen, Lauri: Elias
o Breen, Marta: Naiset – 150 vuotta vapauden, sisaruuden ja
tasa-arvon puolesta
o Kankare, Wolf: Subdimensionaalinen portti
o Nieminen, Emmi: Vihan ja inhon internet
o Rapi, Aapo: Kosmista kauhua
o Sanbe, Kei: Poissa
o Tolppanen, Petri: Sarasvatin hiekkaa

Romaanit ja novellit
Tarinoita maailmalta
o Adeyemi, Tomi: Veren ja luun lapset
o Avallone, Silvia: Teräs
o Bakhtiari, Marjaneh:
Mistään kotosin tai Toista maata
o Boyne, John: Poika vuoren huipulla
o Clement, Jennifer: Rakkaudesta aseisiin
tai Varastettujen rukousten vuori
o Cleveland, Karen: Koko totuus
o Crossan, Sarah: Yksi
o Herrndorf, Wolfgang: Ladaromaani
o Koch, Herman: Illallinen
o Kwok, Jean: Käännöksiä
o Lemaitre, Pierre: Silmukka
o Pettersen, Siri: Odininlapsi-sarja
o Rice, Anne: Veren vangit
o Salinger, J.D: Sieppari ruispellossa
o Schiefauer, Jessica: Ester & Isak tai Pojat
o Sepetys, Ruta: Harmaata valoa
o Tasane, Steve: Lapsi I
o Thomas, Angie: Viha jonka kylvät
tai Mun vuoro

Suomalaista kirjallisuutta
Helposti sulavaa:
Kitti, Marko: Oliivityttö
Kyrö, Tuomas: jokin Mielensäpahoittaja-sarjan kirja
Lehtola, Laura: Takapenkki
Luhtanen, Sari: Sydän kylmänä
Nousiainen, Miika: Maaninkavaara, Vadelmavenepakolainen
tai jokin muu teos
o Palviainen, Jukka-Pekka: Perjantai on hyvä päivä lähteä tai
jokin muu teos
o Tiainen, Marja-Leena: Khao Lakin sydämet tai jokin muu teos
o
o
o
o
o

Peruskauraa:
o Holmström, Johanna: Itämaa
o Ihonen, Essi: Ainoa taivas
o Järvelä, Jari: Se ken tulee viimeiseksi
o Kantomaa, Marko: Ylpeydestä
o Mattila, Riina: Järistyksiä
o Paretskoi, Jyri: Shell’s Angels
o Saari, Kirsikka: Hölmö nuori sydän

