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Spośród pięciu tematów wybierz przynajmniej 3
i je wykonaj. Prace przygotuj na oddzielnych
kartkach, podpisz je.
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1. Wciel się w dziennikarza – przygotuj 4stronicowe wydanie gazety „ Wieści
Budapesztu”, w którym umieścisz
najważniejsze informacje dotyczące lektury.
2. Narysuj komiks obrazujący bitwę o Plac Broni
( 12 obrazków).
3. Przygotuj ulotkę reklamującą Budapeszt XIX
wieku. Wykorzystaj w niej informacje
zaczerpnięte z utworu. Format pracy – zgodny z
formatem ulotki ( składana „książeczka).
4. Napisz list do rodziców Nemeczka, w którym
odniesiesz się do ich syna ( wprowadź elementy
charakterystyki, pamiętaj o wszystkich
elementach listu).
5. Przeprowadź wywiad z Nemeczkiem na temat
jego życia, celów i wartości, przyjaźni i
znaczenia Placu Broni. ( przynajmniej 20 pytań
i odpowiedzi, minimum 2 strony).
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Za swoje prace otrzymasz oceny:
Oceny za każdą z trzech prac zostaną dodane i
podzielone na 3 – średnia ocen zostanie wpisana
jako projekt.
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Jeśli zdecydujesz się wykonać wszystkie prace,
dostaniesz za nie dodatkowe oceny.
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