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A siker ösvénye az önbizalom – 6. évfolyam
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D1 – Idézetek és fogalmak
„Ron egy csapásra híres ember lett. Roxforti pályafutása során most először fordult elő,
hogy diáktársai többet foglalkoztak vele, mint Harryvel – és le sem tagadhatta, hogy roppp
pantul élvezi a reflektorfényt. Bár még nem heverte ki teljesen a rémisztő éjszaki incidp
denst, készségesen beszámolt a történtekről minden érdeklődőnek.: – Szóval aludtam,
és egyszer csak olyan hangot hallottam, mint amikor elszakad valami. Először persze azt
hittem, hogy csak álmodom, de akkor megcsapta az arcom a huzat. Erre felébredtem, és
látom, hogy le van szakadva az ágyam függönye. Átfordultam a másik oldalamra… és ott
állt fölöttem. Olyan volt, mint egy csontváz… hosszú, csimbókos haj, és a kezében egy
iszonyú nagy kés. Legalább harminc centis volt a pengéje…”
(250. o.)
„Neville-re alaposan rájárt a rúd. A felbőszült McGalagony örökre eltiltotta őt a roxmortsi
kirándulásoktól, büntetőfeladatot szabott ki rá, és kihirdette, hogy senki nem árulhatja el
Neville-nek a Griffendél-torony jelszavát. Szegény Neville-nek ezután minden áldott este
ott kellett ácsorognia a barátságtalan trollok között, arra várva, hogy valaki beengedje a
portrélyukon. Ezek a büntetések azonban, mind eltörpültek amellett, amit a nagyanyja
tartogatott neki. Két nappal Black éjszakai látogatása után kézbesítették Neville-nek a legsp
szörnyűbb küldeményt, amit roxfortos diák reggeli közben kaphatott – egy Rivallót.”
(251. o.)
Hírnév, hitelesség, figyelem, bizalom, szeretet, gúny, megbízhatatlanság, megbízhatóság,
félelem, magabiztosság, alázat, sértettség, megbánás, bántalom, szorongás, mellőzöttség.

D2 – A feladatküldés lépései
A feladat: igaz-hamis állítások megfogalmazása
Lépések:
1. Fogalmazzatok önállóan egy-egy állítást a fejezetről! (Mindegy, hogy igaz-e vagy hamp
mis.)
2 perc
2. Olvassátok fel egymásnak szóforgóval az állításokat! Ellenőrizzétek, hogy valóban
megválaszolható-e valamennyi!
5 perc
3. A Feladatmester postázza a szomszédos csoport részére a kérdéseket!
4. Döntsétek el, hogy a hozzátok beérkező állítások igazak-e vagy hamisak!
5 perc
5. Ellenőrizzétek és értékeljétek a visszaérkező válaszokat!

86

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

TANULÓI melléklet

D3 – Idézetek és kérdések
1. „– Megdöbbentő, hogy mennyire hasonlítasz az apádra – folytatta villogó szemmel
Piton. – Ő is pontosan ilyen arrogáns volt. Azt hitte, mindnyájunknál kiválóbb, csak mert
volt némi érzéke a kviddicshez. Beképzelten, pöffeszkedve járta a folyosókat a barátai és a
csodálói gyűrűjében… Kísérteties a hasonlóság köztetek. Az apád is semmibe vette a szabp
bályokat. – ütötte tovább a vasat. – A szabályok csak az egyszerű halandókra érvényesek,
a kviddicskupa-győztesekre nem. Olyan felfuvalkodott volt, mint…”
Ki milyennek látja a másikat? Ilyen volna? Vagy ez egy torzult a vélemény?
2. „Malfoy most észrevette Ront; sápadt arcán alattomos vigyor terült szét. – Mit keresel
itt, Weasley? – kérdezte, majd a düledező házra pillantott. – Szívesen laknál itt, mi? Lehetnp
ne végre saját szobád. Azt mondják, ti otthon mind egy szobában alusztok. Tényleg így
van?” 258. o.
Mitől erősödött meg Malfoy önbizalma? Miben mutatkozik meg? Mivé válhat jelen esetbp
ben ez az önbizalom?
3. „Azt mondtam, hogy hallgasson, és ne sértegesse az apámat! – kiabálta Harry. – Tudom,
mi zavarja magát! Az, hogy az apám mentette meg az életét! Dumbledore elmondta nekp
kem! Ha az apám nem lett volna, maga már nem élne!”
Mi erősíti meg Harryt, hogy teljes önbizalommal tudja az édesapját megvédeni?

D4 – Szituációk a szoborjátéhoz
„– Én rontottam el. Csak hebegtem-habogtam. Azok ott ültek velem szemben a fekete
talárjaikban, engem meg olyan lámpaláz fogott el, hogy folyton elejtettem a jegyzeteimet,
és kiment a fejemből az összes dátum, amit kikerestél nekem, Hermione. Aztán felállt
Lucius Malfoy, előadta a mondókáját, és a bizottság pontosan azt csinálta, amit parancsolt
nekik…” 270. o.
Szoboralak: Hagrid
„Harry és Ron dühödten elindultak Malfoy felé, de Hermione megelőzte őket, és – CSATT!
Teljes erőből pofon csapta Malfoyt. A fiú megtántorodott. – Ne merészeld még egyszer azt
mondani Hagridra, hogy szánalmas, te gonosz… lelketlen..” 271. o.
Szoboralak: Hermione

