Lukudiplomi 9. luokka
Diplomia varten on luettava kymmenen kirjaa. Näistä neljä kuuluu pakollisena kaikille oppilaille,
ja ne valitsee opettaja. Kuusi kirjaa valitaan seuraavista ryhmistä ohjeiden mukaan.
Jos haluat lukea omavalintaisen kirjan, joka mielestäsi kuuluu selvästi johonkin alla olevaan
ryhmään, vahvistuta valintasi opettajalla.
1. ryhmä
Keräilyerä
Lue kirja, joka kuuluu sellaiseen kirjallisuuden lajiin, jota et ole diplomissasi seitsemännellä tai
kahdeksannella luokalla raportoinut.
2. ryhmä
Suosikkikirjailijani
Mieti, kuka kirjailija voisi olla juuri sinun suosikkisi. Etsi hänen kirjoittamansa kirja, jota et ole
vielä lukenut.
3. ryhmä
Lempilajini
Lue kirja, joka kuuluu siihen kirjallisuuden lajiin, josta pidät kaikkein eniten.
4. ryhmä
Elämäkerta, historiallinen romaani tai klassikko (luettelossa vain muutamia esimerkkejä)
Adams, Richard: Ruohometsän kansa
Alcott, Louisa M.: Pikku naisia
Bach, Richard: Lokki Joonatan
Burnett, Frances Hodgson: Salainen puutarha
Burroughs, Edgar Rice: jokin Tarzan-sarjan kirja
Charriere, Henry: Vanki nimeltä Papillon
Golding, William: Kärpästen herra
Hinton, S.E: Me kolme ja jengi
Swan, Anni: Ollin oppivuodet tai jokin muu kirja
Saint-Exupery Antoine de: Pikku prinssi
Spungen, Deborah: Nancy
Twain, Mark: Tom Sawyerin seikkailut
Verne, Jules: mikä tahansa kirja
5. ryhmä
Oma löytösi
Valitse yksi kirja hyvä kirja, jossa on vähintään 100 sivua. Vinkkejä saat äidinkielen opettajalta tai
internetistä esim. Kunnari-sivuilta, yhdeksännen luokan kirjallisuuslistoilta (Laita hakusanoiksi
kunnari lukudiplomi.).

6. ryhmä
Suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja
Lue yksi suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Pyydä lukuvinkkejä opettajalta, kaverilta tai
vaikkapa kirjastosta. Muista, että voit lukea myös runokirjan tai novellikokoelman!

Yhdeksännen luokan lukudiplomin tehtävät:

1. ryhmä
Keräilyerä
Kirjoita kirje päähenkilölle tai päähenkilöltä. Kirjoita vähintään yhden arkin kirje kirjan
päähenkilölle tai kirjoita kirje päähenkilönä jollekulle toiselle kirjan henkilölle. Yhdistä kirjeen
sisältö kirjan tapahtumiin.

2. ryhmä
Suosikkikirjailijani
Hae kirjailijasta tietoa ja esittele hänet lyhyesti. Etsi kirjata tietoa internetistä. Jos löydät arvosteluja,
lue ne. Vertaa arvostelujen kommentteja omaan mielipiteeseesi kirjasta. Kirjoita asiateksti, jossa
vertailet omia ja muiden tekemiä havaintoja kirjasta. Merkitse lähteiksi sivustot, joilla kävit.
3. ryhmä
Lempilajini
Pidä lukupäiväkirjaa päiväyksineen: kerro, miten lukemisesi etenee, millaisia juonenkäänteitä
kirjassa on ja mitä vahvuuksia ja heikkouksia kirjasta löytyy.
4. ryhmä
Elämäkerta, historiallinen romaani tai klassikko
Esittele kirjan päähenkilö ajatuskartan avulla.
Kerro lisäksi:
 Mitä henkilölle on tapahtunut ennen kirjan tapahtumien alkua?
 Mitä tavoitteita hänellä on?
 Onko henkilön tiellä esteitä? Millaisia?
 Miten henkilölle käy kirjan lopussa?

5. ja 6. ryhmä
Oma löytösi ja suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja
Suunnittele sanaristikko, jossa käsittelet lukemasi kirjan pääasioita: henkilöt, miljöö, juonen
kannalta tärkeitä asioita tai esineitä yms. Ristikossa pitää olla vähintään seitsemän kohtaa.
Päähenkilön elämänaakkoset. Kirjoita jokaisen aakkosen kohdalle kyseisellä kirjaimella alkava
sana, joka liittyy jollakin tavalla päähenkilön elämään. Kerro jokaisesta sanasta yhdellä virkkeellä,
miten se liittyy päähenkilöön.

