Lukudiplomi 8. luokka
Diplomia varten on luettava lukuvuoden aikana kymmenen kirjaa. Näistä neljä kuuluu pakollisena
kaikille oppilaille, ja ne valitsee opettaja. Kuusi kirjaa valitaan seuraavista ryhmistä ohjeiden
mukaan.
Lue yksi jokaiseen alla olevaan ryhmään kuuluva kirja. Lukuvinkkejä löydät lehteilemällä esim.
Särmä-oppikirjaa s. 170-211. Apua kirjojen valintaan saat äidinkielen opettajalta sekä koulun ja
kunnan kirjastosta. Myös internetistä ja lukevilta kavereilta voit saada hyviä lukuvihjeitä. Kaikki
tehtävät voit tehdä joko käsin tai tietokoneella. Jos teet tehtävän tietokoneella, käytä kirjasinkokoa
11 ja riviväliä 1,5. Palauta työt opettajan gmail-sähköpostiin.

1. ryhmä: Fantasiakirjallisuus
Lue jokin fantasiakirja. Lukuvinkkejä löydät internetistä mm. risingshadow.net-sivustolta.
2. ryhmä: Tieteis- tai rakkauskirjallisuus
Lue jokin tieteiskirjallisuuteen tai rakkauskirjallisuuteen kuuluva kirja. Tieteiskirjallisuuden
lukuvinkkejä löydät internetistä mm. risingshadow.net-sivustolta.
3. ryhmä: Rikos- eli dekkarikirjallisuus
Lue jokin rikos- eli dekkarikirja. Agatha Christien ja Ilkka Remeksen kirjoja on koulun kirjastossa.

4. ryhmä: Kauhu- tai jännityskirjallisuus
Lue jokin kauhu- tai jännityskirjallisuuteen kuuluva kirja. Esim.
Mikael Niemen Kirkon piru,
R.L. Stinen Goosebumps, Nightmare Room tai Vampyyrisiskokset tai
Darren Shanin mikä tahansa kirja
5. ryhmä: Kotimainen nuortenkirja
Lue kotimaisen kirjailijan kirja, jossa on vähintään 120 sivua. Muun muassa seuraavien
kirjailijoiden teoksia löytyy koulun kirjastosta.
Ilkka Remes, Linnea Parkkonen, Jyri Paretskoi, Elina Rouhiainen, Tuija Lehtinen, Jukka Parkkinen,
Marja-Leena Tiainen, Esko-Pekka Tiitinen, Kari Levola, Timo Parvela, Kirsti Ellilä, Sirpa Puskala,
Jyri Paretskoi, Salla Simukka, Aleksi Delikouras.
6. ryhmä: Omavalintainen kirja
Lue kirja, jossa on vähintään 120 sivua.

Kahdeksannen luokan lukudiplomitehtävät
1. ryhmä
Fantasiakirjallisuus
Suunnittele A4-kokoinen mainos, jolla houkuttelet muita nuoria tarttumaan lukemaasi kirjaan. Käytä
jotain mainonnan kielen keinoja, joista esimerkkejä löydät Särmä-kirjan sivulta 140. Mainoksesta
tulee käydä ilmi, mikä kirja on kyseessä ja kuka kirjan on kirjoittanut.
2. ryhmä
Tieteiskirjallisuus tai rakkauskirjallisuus
Piirrä tai kuvaile kirjan henkilöitä, esineitä, tapahtumaympäristöä yms. Nosta esiin niitä asioita
(vähintään viisi), joiden perusteella kirja luokitellaan tieteiskirjallisuudeksi (Särmä s. 174) tai
rakkauskirjallisuudeksi (Särmä s.196-7).

3. ryhmä
Rikos- eli dekkarikirjallisuus
Suunnittele iltapäivälehden lööppi alaotsikoineen kirjassa tapahtuneesta rikoksesta.

4. ryhmä
Kauhu- tai jännityskirjallisuus
Kirjoita lyhyt kohu-uutinen kirjan päätapahtumasta. Muista uutiskysymykset (mitä, kuka tai mikä,
missä, milloin ja miksi).

5. ryhmä
Kotimainen nuortenkirja
Päähenkilön blogi:
Kirjoita kolmen päivän ajan päähenkilön blogia. Esittele havaintojasi ja mielipiteesi kirjasta. Sido
blogitekstisi kirjan tapahtumiin.
6. ryhmä
Omavalintainen kirja
Valitse jompikumpi seuraavista tehtävistä:
a. Kirjoita kirja-arvostelu. Ohjeet löytyvät Särmän sivuilta 38-41.
b. Tee sarjakuva kirjan kiinnostavimmasta tapahtumasta.

