2020.05.05.
5. oszt. irodalom
Téma: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
10. fejezet – A befejezés
X. rész
A Rákos utcában, ahol Nemecsekék laktak, nagy volt a csend. Minden szomszéd lábujjhegyen
járt, hogy nehogy megzavarja a kis beteget. Mindenki kérdezősködött, hozott valamit, de csak azt a
választ kapták, hogy a kisfiú nagyon rosszul van. Amikor megérkezett Boka és elmondta
Nemecseknek, hogy a gittegylet mindent megbánt vele kapcsoltaban és még díszoklevelet is
készítettek neki, amiben bocsánatot kérnek és csupa nagybetűvel írják a nevét, de a kis Nemecsek
nem hitt Bokának. Megörült a hírre, hogy Áts Feri ott járt előző este és utána érdeklődött, és azt is
megtudta, hogy a vörösingesek új vezért választottak, az idősebb Pásztort, de kitiltották őket még
aznap este a Füvészkertből, mert a Füvészkert igazgatója megelégelte a nagy lármázásokat. A kis
Nemecsek a láztól már mindenfélét elképzelt. Sem a szülei, sem Boka nem tudta lecsitítani. A kisfiú
biztosan tudta, hogy meghal, pedig nem is hallotta, amikor az orvos azt mondta az édesapjának, hogy
már nem éri meg a reggelt, de talán az estét sem. Mire megérkezett az egylet, hogy átnyújtsák a
díszoklevelet, Nemecsek már meghalt.
A fiúk hazamentek, Boka pedig a városban bolyongott, majd a grudra ment be, hogy kisírja
magát. Tanúja volt, hogy Barabás és Kolnay ünnepélyesen kibékültek. Nemecseken és a grundon
tűnődött és a kunyhóban furcsa szerszámokat látott meg. Ekkor tudta meg a tóttól, hogy a grund
tulajdonosa házat építtett arra a helyre, amiért ők harcoltak, amiért Nemecsek az életét adta.
https://videa.hu/videok/film-animacio/a-pal-utcai-fiuk-1969-ijusagi-film-molnar-ferencNPk0om8LpXJU1ytQ - nézzétek meg a filmet! Hasonlítsátok össze néhány mondatban a filmet a
regénnyel!

2020.05.08.
5. oszt. irodalom
Téma: Összefoglalás
1. Írjátok le a vázlatot a füzetbe!
A regény szerkezete
1. Bevezetés – A szereplők és helyszínek bemutatása
2. Bonyodalom – Két gyerekcsoport küzdelme: a vörösingesek meg akarják szerezni
a
grundot, a Pál utcai fiúk játszóhelyét
3. A cselekmény kibontása – a) a gittegylet bemutatása
b) a füvészkerti látogatás
c) Geréb árulása
d) készülődés a harcra
4. Tetőpont – A döntő csatában Nemecsek legyőzi Áts Ferit
5. Megoldás – A történet Nemecsek halálával zárul; a grundot beépítik, a
vörösingeseket
kitiltják a Füvészkertből
2. Te hogyan fejezted volna be a regényt? Írj néhány mondatos befejezést!

