KANGASTUS 38 NÄYTELMÄN
OPISKELIJATEHTÄVIEN OHJEET JA
VASTAUKSET

Hei opettaja

Tässä tehtäväpaketissa on kolme
teemaa.
Ensin dramatisoinnin käsite, onhan
kyseessä tyypillinen romaanin
dramatisointi.
Toiseksi taustoitusta
tapahtumavuodelle 1938.
Kolmantena vuosi 1918, joka
tapahtumineen ja muistoineen on
keskeisessä osassa näytelmää.
-----------Kokonaisuudessa on 30 kysymystä ja
johdattelevat tekstit. Kysymyksistä 13
on sellaista, että ne edellyttävät
näytelmän näkemistä.
Tehtäväkokonaisuuden voi käsitellä
ennen esitystä, jättämällä pois
seuraavat tehtävät: 9, 10, 13, 14, 15,
16, 19, 22, 23, 24, 28, 29 ja 30.
Tehtäväkokonaisuuden voi käsitellä
myös esityksen jälkeen, silloin voi
käyttää kaikkia kysymyksiä. Esityksen
jälkeen voi myös palata kysymyksiin
jotka jäivät väliin.

Ohessa viitteelliset vastaukset tehtäviin:
19)
1) Harry Potter, Taru Sormusten herrasta,
Ylpeys ja ennakkoluulo
2) ammattitaitoinen: palkintoja, käännöksiä
3) romaani on muutettu näytelmäksi
4) Kjell Westö on suomenruotsalainen,
äidinkieli on ruotsi
5) monipuolinen ammattitaito, on myös
ohjannut
6) kuunnelman käsikirjoitus, oopperan
”käsikirjoitus”
7) Taidekorkeakouluihin on erittäin vaikea
päästä opiskelemaan
8) Melkein kaikissa Harry Potter elokuvissa
on jätetty sivujuonia pois
9) Gabi, Thunen entinen vaimo, kirjailija,
Konni, Matilda Wiikin veli, muusikko,
Hannes Wiik, Matildan entinen mies.
10) Ylempää yhteiskuntaluokkaa, vaatteet
hyvin leikattuja ja kalliin näköisiä
11) Toiseen maailmansotaan
12) Talvisota syttyi
13) Jogi Jaryn sukulainen oli juutalainen ja
Olympiastadionin katsomossa oli
saksalaisia, joille haluttiin olla mielin
kielin
14) Eivät tienneet, leirisuunnitelmat
tarkentuivat 1942.
15) Olympiastadion, funkista
16) Helsingin Olympialaisiin 1952
17) Ensimmäiseen maailmansotaan
18) Lauantai oli työpäivä 1960-luvulle asti,
Elokuva-Aitta oli kuvalehti, jossa oli
filmitähtien kuvia, manikyyri on
kynsihoito, radio tarkoittaa
radiovastaanotinta, johon ei voi kytkeä
mitään muuta äänilähdettä, tuohon
aikaan Suomessa oli vain virallisia
radiokanavia, puhelinluettelo on paperille
painettu luettelo henkilöiden nimistä,
osoitteista ja puhelinnumeroista,
kirjoituskone, mekaaninen kirjoituslaite,
jossa näppäintä painamalla kopioidaan
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muste paperiin. Sillä ei voi editoida eikä
monistaa.
Gaby ja Claes olivat nuorina rakastuneita,
mutta suhde kuivahti vähitellen ja Gaby
iski yhden Claesin kaverin. Claes oli
vähällä rakastua Rouva Wiikiin.
Vuonna 1918 käytiin verinen sisällissota
Kaikki ovat eri mieltä siitä kuka oli
vastuussa sodasta.
Vankileirillä, johon oli koottu punaisen
puolella taistelleita
Hän murhasi Kapteenin
Leirillä Kapteeni oli tullut öisin
raiskaamaan hänet
Tunnelma on aika laimea
sivurooli
vapaa valinta, rooleista voi keskustella
Ei mitään, hän arvosti Rouva Wiikiä
sana on vapaa
sana on vapaa
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