Iin kirjaston lukudiplomi, päivitetty 10/2018

Lukudiplomi 9. luokka
Lue vuoden aikana 6 kirjaa. Voit valita luettavaa myös kirjalistan ulkopuolelta kuitenkin kirjaryhmiin
sopien. Listan 12. kirja on villi kortti eli valitse kirja itse. Jännittäväksi tilanteen tekee se, että et tiedä
hyväksytäänkö kirja diplomiin. Jos haluat olla asiasta varma, hyväksytä kirja opella, kirjastossa tai
voit myös valita kirjan seuraavista yläkoulun diplomeista:
Oulun kaupunginkirjaston yläkoulun kirjallisuusdiplomi
(Kirjalista löytyy myös Diplomilukija-sovelluksesta Google Play:stä tai Appstoresta)

Kunnarilukudiplomi
Sovi suoritustavasta opettajan kanssa. Tehtävävaihtoehdot löytyvät kirjaston kotisivuilta.

1. nuoret aikuiset: Tiainen, Marja-Leena: Viestejä koomasta (2016)
Harkitsemattoman hypyn seurauksena Silva loukkaantuu vakavasti ja päätyy Koomaan. Toivo
takaisin pääsystä elää, sillä hän saa Koomasta vietäväkseen viestejä.

2. monikulttuurisuus: Diaz, Junot: Oscar Waon lyhyt ja merkillinen elämä (2008)
Katastrofaalisen ylipainoinen, newjerseyläinen gettojen nörtti Oscar Wao on kaikkea muuta
kuin tyypillinen latinomacho. Lisäksi sukua vainoaa ikiaikainen kirous, fukú.

3. nuoruus: Schiefauer, Jessica: Ester & Isak (2016) (myös e-kirjana)
Psykologista jännitystä, riippuvaista rakkautta, väkivaltaa ja nuoruuden epätoivoa. Ei herkille!

4. elämäkerta: Ibrahimović, Zlatan: Minä Zlatan Ibrahimović (2012)
Jalkapallotähti kertoo elämästään: miten unelma toteutuu tekemällä töitä sen eteen. Kirja
kuljettaa lukijaa taitavasti kuin pelaaja palloa.

5. novelli: Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja (2012)
Lyhyissä tarinoissa alkoholi on esillä nuorten elämässä eri tavoin. Yksi on pikavippikierteessä,
toinen alkoholistin tytär, kolmas hakee rohkeutta alkoholista. Karua todellisuutta?
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6. fantasia ja scifi: Holopainen, Anu: Ihon alaiset (2015)
Mitä sitten, kun plastiikkakirurgia on jokapäiväistä ja ”luomuilu” epänormaalia? Jos uudet
töröhuulet tai jykevämmän leuan saa InstaPlast –automaatista. Dystopiaa vai kohta totta?

7. kirja ja elokuva: Nousiainen, Miika: Vadelmavenepakolainen (2007)
Mikko Virtanen haluaa ruotsalaiseksi hinnalla millä hyvänsä. Ruotsi-huumassa hän ajautuu
valheiden ja rikosten polulle, tie Mikael Anderssoniksi ei ole helppo. Viihdyttävä tarina!

8. runo: Alanko, Ismo: Sanat (2011)
Sanat sisältää sen, minkä lupaa: Ismo Alangon sanoitukset uran alkuvaiheilta kirjan
ilmestymishetkeen.

9. klassikko: Huovinen, Veikko: Havukka-ahon ajattelija (1952)
Havukka-ahon ajattelija eli Konsta Pylkönen tutkiskelee ja tuumiskelee asioita madon
sielunelämästä lähtien. Kirjan leppoisan tunnelman läpi voi tuntea kesän ja havuntuoksun.

10. sarjakuva: Sattouf, Riad: Tulevaisuuden arabi (2015)
Omaelämäkerrallisen sarjan avausosa kertoo Riadin lapsuudesta Lähi-Idässä. Huumorin
sävyttämä sarjakuva on samaan aikaan kepeä ja vakava.

11. tietokirja (luokka 67.4) Lappalainen, Elina: Syötäväksi kasvatetut: miten ruokasi eli elämänsä
(2012) (myös e-kirjana)
Tämän kirjan luettuasi tiedät, miten ruokasi on elänyt elämänsä.

12. villi kortti: valitse kirja itse!
Katso ohjeet diplomin alusta.

