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1. FOGALOMTÁR

I/1. Hír és hírérték
Mely idézett hírek rendelkeznek nagyobb hírértékkel? Állítsd „fontossági” sorrendbe a híreket! Melyik érinti a legtöbb olvasót, melyik a legkevesebbet? A válaszaid alapján magyarázd el a hírérték fogalmát!

1. Szavazáson áll össze a világ új hét csodája
Egy alapítványi akciónak köszönhetően 2007-re új építményeket nevezhet
majd az emberiség a világ hét csodájának, ami némileg időszerű is, mivel az
ókori hétből már csak egyetlen egy látható.  Bár az Országház már nem lehet a
világ újonnan választható csodája, attól még önök is beleszólhatnak a végeredménybe, vagy ha nincs kedvük vagy felesleges pénzük telefonálni, akkor itt, az
Index házi szavazásán is kimutathatják tetszésüket.

2. Újabb töltésrepedés a Köröszugnál
Újabb súlyos repedés keletkezett hétfőre virradóra a Köröszug-Nagyréti töltésrepedés mellett. Az apadás nagyon lassú, hétfőn újabb esőzések várhatóak, Szelevényből további 250 embert kellett kitelepíteni. Megelőző lépéseket tesznek
Szegeden, bordás megtámasztásokat építenek a medencés kikötőnél.

3. Kedd estig várható időjárás
A többórás napsütés mellett ma időnként, holnap többször erősen megnövekszik a felhőzet. Hétfőn elszórtan, kedden főként északon várható zápor, zivatar.
Ma mérsékelt marad a változó irányú szél, holnap többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délkeleti szél. Zivatarok környezetében viharos széllökés is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 12, a legmagasabb
nappali hőmérséklet kedden 22 és 26 fok között alakul.

4. Gondolások tüntetettek Velencében
Gondolások százai tüntettek hétfőn a velencei Szent Márk tér előtt a motorcsónak-forgalom növekedése ellen, amely jelentősen megnehezíti munkájukat.
Csatlakoztak a tüntetőkhöz vitorlások és jellegzetes velencei evezős csónakok
is. „Velencében nem szabályozzák a vízi közlekedést. A hullámok rongálják a
partokat, az épületeket, és megnehezítik munkánkat” – mutatott rá Roberto
Lupi, a gondolások szóvivője, és figyelmeztetett, hogy az egyre gyorsabb motorcsónakok által keltett hullámok veszélyeztetik a gondolák utasait. Az elmúlt
két évben 30 százalékkal nőtt a forgalom Velence vízi útjain.

I/2. Hír vagy álhír – az objektív tájékoztatás és a szenzáció
Írd le 10-12 mondatban az alább olvasható cikkről: formájáról, tartalmáról, fontosságáról! A témáról milyen forrásokból szerezted az információdat?

Minden rekordot megdöntött az új Harry Potter
Az első napon becslések szerint csaknem egymillióval többet adtak el a
Harry Potter hetedik részéből, mint az előzőből.
A Bloomsbury, a hivatalos brit kiadó első összesítése hárommillió értékesített
példányról szól 24 óra alatt, vagyis - ha az adat helytállónak bizonyul - óránként
125 ezer, másodpercenként csaknem 35 kötet fogyott a szombat hajnalban megjelent utolsó Harry Potterből.
A legnagyobb brit könyváruház-lánc, a Waterstone’s, amelynek üzletei előtt 250
ezren várták a Harry Potter and the Deathly Hallows - Harry Potter és a halálos
szentek - címet viselő kötet megjelenését, csak az első két órában 100 ezret adott
el a könyvből, és a napközbeni értékesítési átlag is óránként 40 ezer példány
volt.
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Árháború
Az Asda szupermarket-hálózat, amely a megjelenés pillanatában árháborút
robbantott ki, 5 fontért (1800 forintért) kínálva a hivatalosan 17,99 fontba (6500
forintba) kerülő köteteket, az első nap túladott teljes, 500 ezres raktárkészletén.
A WH Smith újság- és könyvterjesztő társaság, valamint a Woolworths áruházlánc egyaránt 6,99 fontért kínálta a befejező részt, és egyaránt másodpercenként
15 kötetes értékesítési átlagról számolt be az első 24 órában.

Jöhet a nyolcadik?
Arról azonban kezdenek megoszlani a vélemények, hogy a rajongóknak valóban
búcsút kell-e venniük a varázslótanonctól, valamint barátaitól és ellenségeitől. A
hetedik, hivatalosan befejezőnek szánt epizód úgy végződik - 19 évvel a jövőbe
röpítve a főbb szereplőket és az olvasót -, hogy nyitva hagyja a lehetőséget a
folytatásra.
A Ladbrokes, az egyik legnagyobb londoni fogadóiroda-hálózat mindenesetre
vasárnap már csak 10-1-es nyereményeséllyel vett fel téteket a nyolcadik Harry
Potter valamikori megjelenésére; az erre kínált korábbi odds még 16-1 volt.
Rowling - aki becslések szerint 545 millió font (200 milliárd forint) vagyonra tett
szert a sorozat és a belőle készült filmek révén - állítólag valóban gondolkodik
egy nyolcadik köteten is. Sajtóértesülések szerint azonban ez inkább valamiféle
Harry Potter-enciklopédia lenne, amely egyebek mellett a varázslóképző iskola
hátterét, alapításának körülményeit, a főbb szereplők részletes családfáját tárná
fel.

II/1. A képek kompozíciója
Hat képet látsz, valamennyit a „busz” motívuma kapcsolja össze.
Vizsgáld meg a kompozícióját, beállítását valamennyi képnek!
Képenként írd le, mi tetszik – vagy mi nem – a képeken!
Mitől „jó” egy kép?

1.

2.
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3.

4.  

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mitől jó egy kép?

1. Fogalomtár
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III/1. A mozgókép szerkesztése
Nézzük meg együtt a Sivatagi show című film 3 perces jelenetét!
Melyek a leggyakoribb beállítások? Miért éppen ezekkel a plánokkal dolgozik a
rendező?
Mitől humoros a filmrészlet?
Beszéljük meg, hogy a részletben milyen szerepet játszik a narrátor és a zene.
(A jelenetet a feladat megoldása előtt akár kétszer is levetíthetjük, majd összegzésképpen a végén nézzük meg újra. Egy alkalommal kíséreljük meg hang nélkül
vetíteni.)
Milyen a filmrészlet hatása hang nélkül?
Sivatagi show
(Animals Are Beautiful People)
színes mb. dél-afrikai természetfilm,
93 perc, 1974
rendező: Jamie Uys
forgatókönyvíró: Jamie Uys
operatőr: Jamie Uys
producer: Jamie Uys
vágó: Jamie Uys
szereplő(k):
Paddy O’Byrne (narrátor)
Melyek a leggyakoribb beállítások? Miért éppen ezekkel a plánokkal dolgozik a
rendező?

Mitől humoros a filmrészlet?
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Beszéljük meg, hogy a részletben milyen szerepet játszik a narrátor és a zene.

Milyen a filmrészlet hatása hang nélkül?

1. Fogalomtár
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2. SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSE, ALKOTÁSA

I/1.
Ezeket a képeket Cunningham egyik klipjéből, Madonna: Frozenjéből emeltük ki.
Mit ábrázolnak?
Állapítsd meg, mi történik a képek alapján ebben a klipben!
Rakd sorrendbe a képeket, és írd le pár sorban, hogy mi a klip története!

I/2.
Mennyire ítéled fontosnak a cselekményt ennél a videoklipnél? Mely klipeket
szereted jobban: azokat, amelyeket történeteket mesélnek el, vagy azokat, amelyek nem? Miért?

I/3.
Vannak-e olyan klipek, amelyeknek érthetetlen vagy akár nem fontos a cselekményük? Mi lehet egy zenés videoklip célja?

Reklám
II/1.
Vannak kedvenc reklámjaid?
Írj ide néhányat!
Beszéljétek meg, hogy kinek melyik reklám a kedvence és miért!

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása
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II/2.
Vizsgáld meg a következő képeket! Írd le, hogy egy ilyen reklám milyen terméket
hirdethet!

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

12

II/3.
Miben rokon a reklán műfaja a videoklipekkel? Mi a különbség? Írj öt-öt példát!
Hasonlóság

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása

Különbség

13

Híradó
III/1.
A híradókban látható riportok más eszközökkel dolgoznak, mint a klipek vagy a
reklámok. Miért van ez? Melyek ezek a különbségek és mivel indokolhatók? Szerkessz híreket az alábbi képekhez „híradós tapasztalaid“ szerint!

1. hír

2. hír
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3. hír

2. Szövegstruktúra felismerése, alkotása

15

3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK

Melyik médiumot tartod a leghatékonyabb információhordozónak?

         Rádió
                                                              Újság

               Televízió                                           Internet

                                            Plakát

I/1.
Te honnan tájékozódsz? Írj ide öt olyan internetes forrást, illetve újságot, melyet
szoktál olvasni, majd írd melléjük, hogy milyen jellegű híreket szerzel be onnan,
illetve milyen jellegű cikkeket olvasol ott. Használd az internetet!

1.

2.

3.

4.

5.

3. Alapvető médiaszöveg-típusok
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II/1.
Egy újság sokféleképpen tálalhat olvasóinak egy eseményt, jelenséget, személyt.
Most öt alapvető műfajjal fogunk megismerkedni, melyekről valószínűleg hallottál már.
Idézd fel, hogy mi jut eszedbe a következő szavakról, írd le, hogy milyen korábban megbeszélt ismereteket kötsz hozzájuk! Beszéljük meg közösen a kérdést, és
határozzátok meg az egyes műfajokat!

1. Hír

2. Tudósítás

3. Riport

4. Interjú

5. Tárca
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II/2.
Ebben a feladatban egy listát kapsz, melynek elemeihez hozzá kell rendelned a szerinted megfelelő megjelenési formát, műfajt (hír, tudósítás, riport, interjú, tárca).
Természetesen több helyes válasz is lehetséges, így minden válaszodat indokold
néhány szóban.
Cikk tárgya

Megjelenési forma

Focimeccs

Természeti katasztrófa

Egy híres színésznő

Új állatok érkeznek az állatkertbe

Gazdasági intézkedéseket vezet be a
kormány
Új edző kerül a vízilabda-válogatott
élére
Egy utcai zenész

Egy új óvoda átadása

Korlátozzák az alkoholfogyasztást

3. Alapvető médiaszöveg-típusok
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II/3.
Válassz ki az előbbi feladatból egy olyan témát, melyhez szerinted legalább két
műfaj is illene, és írd meg a cikkek rövid bevezetőit! Ügyelj a műfaj sajátosságainak betartására, a megfelelő terjedelemre, címválasztásra!
Cím:
Műfaj:

Cím:
Műfaj:

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

20

4. A
 BULVÁR- ÉS A POLITIKAI SAJTÓ ELEMEINEK
ÖSSZEVETÉSE

I/1.
Nézd meg alaposan a kezdbe kapott bulvár- illetve politikai lapokat! Írd ide az
első gondolatokat, melyek eszedbe jutnak az újságok kapcsán!

Bulvárlapok:

Politikai lapok:

II/1.
Ki milyen napilapot olvas a környezetedben? Jelöld be a táblázatba! (Csak a napi,
vagyis a legalább minden hétköznap megjelenő újságokra gondolj!) Ha nem tudod biztosan, írj be valamit, ami szerinted a legjobban illik az illető emberhez! Egy
emberhez természetesen több jelet is tehetsz.
Poltikai sajtó

Bulvársajtó

Apukám

Anyukám

Osztálytársaim

Osztályfőnököm

Nagypapám

Nagymamám

Fodrásznál ülő emberek

Vállalatvezetők

Politikusok

Értelmiségiek

Bolti eladó
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II/2.
Írd le előző válaszaid alapján, hogy ki a célközönsége szerinted a bulvárújságoknak, és ki a politikai napilapoknak!
Írj általános tulajdonságokat (pl. érdeklik a sztárok, szereti a tényeket, szeret nagy
képeket nézegetni, magasan iskolázott, keveset olvas, stb.)

Bulvárlapok:

Politikai lapok:

Fontos annak a hangsúlyozása, hogy ez az általános célcsoport – egyes emberek
iskolázottságtól, nemtől, társadalmi státusztól függetlenül olvashatnak ilyen és/
vagy olyan lapokat is

4. A bulvár- és politikai sajtó...
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III/1.
Válogasd ki, hogy az alábbi szavak közül melyiket tudod jobban elképzelni egy
bulvár, illetve egy politikai napilapban! Némely szó mindkét rovatban szerepelhet.
Politikai sajtó

Bulvársajtó

Zsaru
Botrány
Kandidátus
Államháztartási hiány
Gazember
Lovi
Lökött
Államfő
Lé
Csupasz
Folyamatban
Verda
Extrabefizetés
Gáláns
Szócsata
Konzervatív
Elbaltázta
Koalíció
Kálvária
Megtagadta
Betojt
Dagadt
Fenegyerek
Stukker
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IV/1.
Készíts képaláírásokat az alábbi képekhez, és jelezd, hogy bulvár- vagy politikai
sajtótermékbe szerkesztenéd inkább!

4. A bulvár- és politikai sajtó...

25
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5. A
 BULVÁR ÉS A PUBLICISZTIKAI
SZÖVEGALKOTÁS

Ma egy bulvárlapba, illetve egy politikai lapba illő cikket fogunk írni, illetve előkészíteni a cikket, minden fontos lépésre ügyelve.

I/1. Keressünk egy-egy témát a cikkeinkhez!
Találd ki, hogy milyen aktuális eseményről írnál egy politikai, illetve egy bulvárlapba! Emlékezz a múlt órán tanultakra, tartsd szem előtt, hogy ezek az újságok
kiknek készülnek, mi érdekelheti a közönségüket!
Írd le röviden, hogy miről szólna a cikk, majd indokold meg, hogy képzeletbeli
főszerkesztőd miért döntsön úgy, hogy megvegye tőled az írást!

Színpompás címlap – a „csomagolás“ a fontos
A címlapok illusztrációk. Milyen különbségekre hívnád fel a figyelmet?

Bulvártéma-javaslat:

Indokold meg, hogy képzeletbeli főszerkesztőd miért dönt úgy, hogy megveszi
tőled az írást!

Közérdekű témák, mélyebb elemzések
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Politikai témajavaslat:

Indokold meg ezúttal is, hogy képzeletbeli főszerkesztőd miért dönt úgy, hogy
megveszi tőled az írást! Sorolj fel legalább négy okot!
1.
2.
3.
4.

I/2.
Sorolj fel minél több ilyen hírforrást (szervezetek, személyek, kiadványok, stb.),
ügyelve arra, hogy ezek olyanok legyenek, melyeket az olvasók hitelesnek ítélnek
meg!

Források a bulvárcikkhez:

1. Forrás:
2. Forrás:
3. Forrás:
4. Forrás:
5. Forrás:
5. A bulvár- és a publicisztikai szövegalkotás
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Források a politikai cikkhez:

1. Forrás:
2. Forrás:
3. Forrás:
4. Forrás:
5. Forrás:

I/3.
Egy újságcikket természetesen nem csupán a témája tesz vonzóvá az olvasók számára. Ügyelned kell arra is, hogy a cikkeid stílusukban is illeszkedjenek a közönség elvárásaihoz és az újság többi írásához.
A szóhasználat az egyik legfontosabb eszköz ennek eléréséhez.
Írj össze olyan szavakat, melyek mindenképp előfordulnak majd a cikkedben. Írd
le melléjük szinonimáikat, melyek a másik típusú újságba illenének jobban.

A sztárcsináló sajtó
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Bulvár

Politikai

Zsaru

Rendőr

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

II/1.
Írd meg cikkeidet legfeljebb 300 szó terjedelemben!

II/2
Ha végeztetek, olvassátok fel a cikkeket, és vitassátok meg, hogy mennyiben felelnének meg egy bulvár-, illetve egy politikai lap közönségének, az ő elvárásaiknak.

Bulvár cikk:

5. A bulvár- és a publicisztikai szövegalkotás
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Politikai cikk:
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6. KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS

I/1. Látvány és jelentés
Rakd úgy sorba a következő képeket, hogy összefüggő történetet adjanak ki!
Írj képaláírásokat az egyes fotókhoz, majd foglald össze a történetet egy mondatban!
1.

Sorszám:
Képaláírás:

2.

Sorszám:
Képaláírás:
3.

Sorszám:
Képaláírás:
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4.

Sorszám:
Képaláírás:
5.

Sorszám:
Képaláírás:
6. Képolvasás, képalkotás
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6.

Sorszám:
Képaláírás:

A történet röviden:
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I/2.
Készíts egy másik történetet ugyanezen képek felhasználásával! Ha ez túl nehéznek tűnik, akkor „készíts“ egy vagy két plusz képkockát az eddigiekhez (elég, ha
vázlatosan lerajzolod őket)!

Plusz képkockák:

Mit gondolsz, miért lehetséges (majdnem) ugyanazokból a képekből egy másik
sztorit is összerakni? Mennyire kétértelműek a képek? Miért?

6. Képolvasás, képalkotás
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II/1. A képek típusai
Vesd össze az alábbi családi, illetve hírlapfotókat!
Milyen alapvető különbségeket látsz a két típushoz tartozó képek közt?
Melyek a lényeges dolgok egy születésnapi bulin készült képnél, és mit tartson
szem előtt az a fotós, aki a köztársasági elnök beiktatásán készít képeket?

								

(fotó: nol.hu)

Lényeges elemek, szempontok:
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Lényeges elemek, szempontok:

III/1. Jelentésből üzenet
Két plakátot látsz. Az első egy közérdekű információt tartalmaz, a második egy
alternatív zenét játszó magyar együttes koncertplakátja.
• Mire hívják fel a figyelmet a plakátok?
• Milyen jelképeket használnak fel?
• Milyen egyéb képi jellemzőket tudnál megnevezni?
1.

6. Képolvasás, képalkotás

2.
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7. FOTÓZÁS

I/1.
Írd le egy-egy mondatban, hogy az alábbi képek miről, kiről szólnak!
Mit tartasz lényegesnek rajtuk, és mit nem?
1.

2.

3.

7. Fotózás

41

4.
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5.

6.

7. Fotózás
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I/2.
Képzeld el, hogy egy újság vagy magazin főszerkesztője vagy! A fenti képeket
milyen rovatokban, milyen cikkekhez tudnád elképzelni? Minden képhez írj legalább két példát!
Kép száma

Rovat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

44

I/3.
Írj egy-egy mondatos képaláírást a képekhez! Beszéld meg társaiddal, hogy melyek azok a képek, ahol szabadabban működhetett a fantáziád, és melyek határolták be jobban a képzeleted!
Kép száma Képaláírás
1.

2.

3.

4.

5.

6.

II/1.
Fogd a kezedbe a digitális fényképezőgépet, és készíts képeket!
A fotók között legyen portré, egészalakos fotó és helyszínfotó!
Mindegyikből két-két változatot készíts: egyet, ami inkább a lefotózott hangulatát,
pillanatnyi életérzését adja vissza, egyet, ami tárgyilagosan ábrázolja azt.
Mi a különbség az elkészített képek, kompozíciók között?
7. Fotózás
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II/2.
Értékeljétek egymás képeit! Ne áruljátok el egymásnak, hogy a képeitek közül
melyik milyen célból született – ezt találják ki a többiek.
Írjátok le az értékelést néhány mondatban!
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8. MOZGÓKÉPALKOTÁS

I/1.
Ebben a modulban egy általad készítendő rövidfilm előkészítését kezdjük meg
közösen. Első lépésben írd ide azt a történetet, melyet a filmmel szeretnél ábrázolni! Ügyelj rá, hogy a leírt szöveg térjen ki minden olyan részletre, melyet
filmeddel vissza szeretnél adni. A történet végén külön fogalmazd meg, hogy a
cselekmény megfilmesítésén kívül mit szeretnél a kisfilmeddel kifejezni!
Milyen technikát szeretnél alkalmazni és miért?
A rövidfilm története:

A rövidfilm célja:

Alkalmazott technika:

I/2.
A következőkben az általad írt történetet kell a film szempontjából érthető szempontokra lebontani, vagyis „lefordítani“ a film nyelvére. Ehhez először nézzünk
meg egy részletet a Meseautó című magyar filmből!
     Írd le a saját szavaiddal, hogy mi történt a filmrészletben!
Meseautó fekete-fehér magyar vígjáték, 99 perc, 1934
rendező: Gaál Béla
forgatókönyvíró: Vitéz Miklós, Vadnai László
operatőr: Heinrich Balasch
zene: Márkus Alfréd
producer: Vitéz Miklósné
szereplő(k): Törzs Jenő (Szűcs János)
		 Perczel Zita (Kovács Vera)
		 Kabos Gyula (Halmos Aladár)
		 Gombaszögi Ella (Kerekes Anna)
		 Gózon Gyula (Kovács papa)
		 Berky Lili (Kovács mama)
		 Tolnay Klári (Sári)
		 Herczeg Jenő (Péterffy)
		 Pethes Sándor (Józsi, a sofőr)
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A látott részlet cselekménye:

Írd le, hogy a rendező milyen módon kívánta biztosítani, hogy ez a jelenet a nézőnek is ugyanazt jelentse (színészi játék, világítás, zene stb.)!
Kameramozgás:

Világítás:

Zene:

Vágás:

Színészi játék:

8. Mozgóképalkotás
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I/3.
Gaál István: Sodrásban c. filmjéből fogsz látni egy részletet. A feladat hasonló, mint
az előbb: írd le, hogy mi történik a jelenetben!
Sodrásban
fekete-fehér magyar filmdráma, 90 perc, 1963.
rendező: Gaál István
forgatókönyvíró: Gaál István, Gyöngyössy Imre, 	
		 Karall Luca
zeneszerző: Szőllősy András
operatőr: Sára Sándor
szereplő (k): 	 Csikós Sándor (Laci)
		 Kozák András (Luja)
		 Moór Marianna (Böbe)
		 Drahota Andrea (Vadóc)
		 Harkányi János (Gabi)
		 Fogarassy Mária
		 Kormos Lajos
Írd le, hogy milyen eszközökkel biztosítja a rendező, hogy a jelenet elérje a kívánt
hatást!
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II/1.
Gyűjtsd össze, hogy milyen előkészületeket igényel egy film forgatása! Írd a képek alá, hogy mi a jelentőségük a forgatás során!

								       (illusztráció)
Forgatókönyv:

Kamera:

8. Mozgóképalkotás
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Helyszín:

Színész:

Világítás:
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Vágás:

Smink, kellékek:

II/2. Foglald össze 1-2 mondatban, hogy az alábbi vázlatos stáblistán
kinek mi a feladata?
• Filmproducer – a filmkészítés pénzügyi feltételeit megteremtő szakember, aki
az alkotómunka zavartalan lebonyolításáért is felelős. Munkája jóval a forgatás
előtt megkezdődik.
•F
 ilmrendező – egy film /művészeti/ elkészítését vezeti.
•F
 orgatókönyvíró – a film forgatókönyvét írja meg.
•D
 ramaturg – a forgatókönyv megírásában vesz részt. A film dramaturgiai vonalvezetésére ügyel.
•S
 zínész – olyan ember, aki eljátszik egy szerepet egy művészeti produkcióban
(mozifilmben, televízióban, színházban vagy rádióműsorban).
•O
 peratőr – filmgyártásban azt a személyt, rendszerint művészt, nevezik, aki a
film képi felvételeit készíti, illetve irányítja.
•S
 egédoperatőr – az operatőr segítsége
•K
 ameramann – általában akkor van rá szükség, ha egy filmhez több kamera
szükséges. Az operatőr irányításával végzi a feladatát.

8. Mozgóképalkotás
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•R
 endezőasszisztens – a rendező első embere. Általában a statiszta jeleneteket ő
„rendezi”.
•G
 yártásvezető – a film pénzügyeiért felel elsősorban. Feladata az előkészítés, a
forgatás és az utómunkálatok megszervezése, szerződéskötések lebonyolítása,
kifizetések ellenőrzése.
•F
 elvételvezető – a gyártásvezető első embere.
•A
 kciórendező – akciófilmeknél veszik igénybe
•K
 aszkadőr – helyettesíti a színészt az életveszélyes vagy a testi épségre veszélyes jelenetekben.
•H
 angmérnök – a forgatás során ő veszi fel a film hangját.
•V
 ágó – a leforgatott nyersanyagot a rendezővel együttműködve összevágja. 35
mm-es film esetében bedigitalizálják az összes felvételt, amit a vágó végignéz. A
film menete alapján egymás után illeszti a felvételeket.
•F
 ővilágosító – az operatőr közvetlen munkatársa. A film fényeiért felel. Ha belső
terekben forgat a stáb, akkor a lámpáival a forgatás előtt bevilágítja a helyszínt a
rendezővel és az operatőrrel egyeztetve.
•D
 íszlettervező – a film díszleteiért felel. Megtervezi és kiválasztja a kellékeket és
irányítja a berendezőket az elhelyezésüket illetően a díszletben.
• Jelmeztervező – a színészeken viselt jelmezeket és ruhákat válogatja ki.
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9. FORGATÓKÖNYV I.

I/1. Jelenet: Esemény – cselekmény – történet

Rakd sorrendbe a képeket! Mi a képek logikus sorrendje – és miért?

• Fontos-e az időrend a forgatókönyvben?
• Felborulhat-e véleményed szerint az időrend a forgatókönyvben? Megváltozhat-e az idő „iránya“?
• Válaszodat indoklod!

II/1. Az ötlettől a megvalósításig
Írd le részletesen az előző órán megfogalmazott filmötleted egyetlen jelenetét! A
leírás legyen részletes, és terjedjen ki a jelenet teljes cselekményére.
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II/2.
A mozgókép sorsát gyakran alakítja az erőforrások (pénz, idő, kellék, színész,
stb.) szűkössége. Vizsgáld felül az előbb leírtakat, és keress legalább három olyan
szempontot, melynél nehézségekkel számolsz!
1.

2.

3.

9. Forgatókönyv I.
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II/3.
A következő lépésben snitteld fel az általad leírt jelenetet! Ne használj négy snittnél kevesebbet vagy nyolcnál többet! Ügyelj arra, hogy a beállításokat minél pontosabban írd le, és a lehető legjobb, legkifejezőbb képi megoldást válaszd a történet adott részéhez!
1.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:

2.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
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3.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
4.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
5.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:

9. Forgatókönyv I.
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6.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
7.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
8.
Mit, kit látunk a képen?

Plán:
A kamera magassága:
Dőlésszöge:
Világítás:
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III/1. Az alkotó szabadsága?
Hányféle sorrendbe teheted a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből kiemelt képeket? Milyen változás történik a cselekményben, ha megváltoztatod a képek
sorrendjét?
2.

1.
3.

9. Forgatókönyv I.
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Oldjuk meg ugyanezt a feladatot a Mátrix c. film három jelenete alapján!
2.

1.
3.
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10. FORGATÓKÖNYV II.

I/1. A 10. modulban elemi filmes megoldásokkal fogunk
megismerkedni.
Nézzétek meg az alábbi részletet Fritz Lang: Dr. Mabuse végrendelete című filmjéből! (0.00.00 - 0.04.30)
Különösen: a plánokra ügyelj, vagyis arra, hogy az emberi testnek, vagy más lényeges motívumnak mekkora részét látod! Készíts jegyzeteket, milyen beállításokra ismersz rá, és melyek felismerésében vagy bizonytalan!

I/2.
Figyeld meg a következő képeket! Írd le a saját szavaiddal a képek mellé, hogy a
fő motívum (tárgy, ember) mekkora a képben, milyen a viszonya a környezetéhez,
melyik a fontosabb: a tárgy vagy a környezet!
Közeli (egy kicsit meghamisítva):

Szekond:

Amerikai plán:

Kistotál:
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Totál:

Nagytotál:

10. Forgatókönyv II.
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II/1.
A megvizsgált plántípusokhoz írj példákat: milyen helyzetekben milyen kivágatot használnál! Nincs klasszikus „jó“ és „rossz“ megoldás – az a lényeg, hogy meg
tudd indokolni döntésed!
Indulj ki az alábbi történetből, minden rövid mondat mellé írd le, hogy milyen
kivágatban mutatnád meg:
Történés

Plán

Kriszta kilép az iskola ajtaján.
Az iskola egy nagy lakótelep közepén van.
Valaki figyeli a lányt az árkádok mögül.
Kriszta sétálgat tovább mit sem sejtve.
Az idegen egy pisztolyt húz elő a zsebéből.
Egy autó hajt az iskola melletti utcába.
Kriszta megörül.
Kriszta futni kezd.
Az idegen futni kezd Kriszta után.
Kriszta kinyitja az autó ajtaját.
Az autó vezetője, az anyukája rámosolyog.
Az autó elhajt a lakótelepről.
Az idegen dühösen földhöz vágja fegyverét.
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II/2.
Képzelj el egy híradós riportot egy futballmeccsről vagy egy tüntetésről. Írd az
egyes plántípusok mellé, hogy mit szokás ekkora kivágatban ábrázolni!
Ezután vitassátok meg közösen, hogyan lehet manipulálni szándékosan rossz plánok használatával! Milyen plánokban mutatjuk be a két témát? (nagytotál)

Plán

Történés, motívum

Közeli

Szekond

Amerikai plán

10. Forgatókönyv II.
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Kistotál

Totál

Nagytotál

II/3.
Hat címlapot látsz. Miért ilyen beállítást választott a szerkesztő a címlapra? Hogyan függ össze a lapok tartalma a címlapfotókkal?
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10. Forgatókönyv II.
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11. MOZGÓKÉPOLVASÁS

I/1.
Az elektronikus médiában sugárzott műsorokat, reklámokat, filmeket sokszor úgy
nézzük, hogy közben csak tudatunk mélyén fejtjük meg (dekódoljuk) a látottakat.
Ma próbáljátok meg közösen szavakra fordítani a képeket!
Nézzetek meg egy hírműsorból egy részletet – ezúttal hang nélkül!
Kik a műsorvezetők? A televíziócsatorna vezetői miért éppen őket választották ki
hírolvasónak, műsorvezetőnek?

Figyeld meg a felkonferált riportot! Írd le néhány mondatban, hogy miről lehet
benne szó!

Nézzétek meg újra a riportot, de úgy, hogy a hangot is halljátok. Melyek azok az
információk, amelyeket nem tartalmaztak a képek? Mennyire van összhangban
egymással a narráció és a kép?

I/2. Nézzétek meg a két filmrészletet!
Milyen műfajú filmekből származnak?
Melyik film milyen műfaji kategóriába tartozik? (horror, krimi, akció, történelmi,
romantikus,  művész, stb.)

Milyen filmes elemek utalnak a film műfajára?

11. Mozgóképolvasás
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I/3.
Töltsd ki az alábbi táblázatot! Írd le az adottt filmtípusok egy-két jellemzőjét!
Gondold végig, hogy szerinted az ilyen típusú filmeknek kik tartoznak a célközönségébe!
Műfaj

Jellemzők

Célközönség

történelmi

romantikus

akció

sci-fi

I/4.
Írj rövid történetet, amelyből akciófilmet, illetve romantikus filmet lehetne forgatni, maximum 15-20 mondatban! Válaszd ki a műfajt, és csak az egyik történetet
írd le!
Az akciófilm története legyen izgalmas, figyeljünk arra, hogy a téma összhangban
legyen a műfaji sajátságokkal! A romantikus film tartalmazzon heves érzelmeket,
a történetet alapvetően ezek irányítsák! A diákok bátran szabadjára engedhetik a
fantáziájukat, legyenek kreatívak.
Akciófilm:
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Romantikus film

II/1.
Nézzetek meg közösen két reklámot! Az egyik a 80-as évek Magyarországán
készült, és egy üdítőitalt hirdet. A második egy sportszergyártó cég 2006-os reklámja.
Foglald össze a saját szavaiddal, hogy mit üzen a Traubisoda reklámja! Kiknek
szánhatják ezt a terméket?

Vizsgáljuk meg ugyanezeket a szempontokat a Nike-filmnél!

11. Mozgóképolvasás
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Melyik üzenet kötődik szorosabban a reklámozott termékhez? Miért?
Vedd figyelembe, hogy az egyik film a 80-as években, a másik jó húsz évvel később készült!

II/2.
Képzelj el egy 80-as évekbeli Nike, és egy friss, 21. századi Traubisoda reklámot
– vagyis találj ki egy-egy rövid filmötletet a két cégnek a megfelelő időszakhoz!
A 80-as évekbeli Nike-film stílusában és hatáskeltésében hasonlítson az imént
látott Traubisoda reklámra, az új üdítőreklámod pedig hasonlítson a focis Nike
filmre!

Képzeletbeli Traubisoda reklámfilm 2006-ban:

Képzeletbeli Nike reklámfilm a 80-as évekből:
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II/3. Melyik a kedvenc reklámod, és miért?

11. Mozgóképolvasás
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12. MŰÉRTÉS I.

I/1.
A mai foglalkozásunk célja az lesz, hogy egy bizonyos műsorról alkotott véleményeteket egy hosszabb lélegzetvételű kritikában írjátok le.
Olvassátok el az alábbi három írást!
Michael Bay rendező (Armageddon, A szikla) lélegzetelállító akcióvágtája „MAGÁVAL RAGAD ÉS LEHENGEREL. TOTÁLIS ÉLMÉNY SZEMNEK ÉS FÜLNEK!” – Clay
Smith, The Insider

Lincoln 6-Echo (Ewan McGregor) és Jordan 2-Delta (Scarlett Johansson) egy elzárt, hipermodern városban élnek, mikor azonban rájönnek, hogy klónok, akiket csupán szervdonorként tartanak, merész szökési akciót hajtanak végre.

Ismeretlen környezetben, egy csapat folyton a nyomukban lihegő fegyveres zsoldossal kell
hadakozniuk. Ők mégis kockára teszik az életüket és a szabadságukat, hogy megmentsék
azokat, akiket maguk mögött hagytak, és hogy tudassák a világgal az igazságot A Szigetről.

(xpress.hu)
A sziget
Vaskó Péter
Még a dínóidőkben megkérdeztem egy barátomat, miről szól a Jurassic Park, mire
megvakarta fejét, és azt felelte: „hát, futnak, aztán megállnak”. A meteor- és piromániás Michael Bay (Pearl Harbor, Armageddon) egész biztosan látta a Jurassic
Parkot. A felszínen A sziget arról szólna, hogy gazdag amerikaiak (valószínűleg
a pofátlanul olcsó kínai, orosz és kelet-európai szervkereskedelem és béranyapiac váratlan pangása miatt) méregdrágán klónokat neveltetnek egy, a gyanútlan
bentlakók számára egészségügyi elkülönítőnek hazudott egészségügyi üzemben.
Mégpedig acélból, hogy ha egy új Armani-ingtől kiakad a szívbillentyűjük, szétitták a májukat, esetleg, hogy hasukat ne csúfítsák terhességi csíkok, akkor ezeket a
lombikból kiköpött hasonmásokat használják „pótalkatrésznek”.
Mindez a klóntörvények, őssejtvizsgálatok, köldökvér-mizéria idején igencsak
aktuális téma, és aki már látott fehér egér hátából kinőtt emberi fület hallgatózni,
az nem is veszi félvállról a dolgot. Nem úgy, mint effektmániás rendezőnk, aki
úgy megijed a sokat ígérő alaphelyzettől, hogy miután gyorsan felmutat róla másfél tucat közhelyet (mindent láthattunk a Mátrixtól az Emlékmáson át a lengyel
Szexmisszióig), és hogy inkább csinál egy filmet a futásról.
Onnantól kezdve ugyanis, hogy a két szép eugenikában fogant és halvány színészteljesítményt nyújtó klón (Ewan McGregor és Scarlett Johansson) kitör a hermetikusan elzárt, fitnessparadicsomra emlékeztető, valójában emberszétszerelő
egészségházból, a film csupán a futásról és be nem fizetett autópályadíjakról szól.
Minden lefutott kilométerre ugyanis másik 10 kilométernyi autós, motoros, légpárnás, MAGLEV-vasutas, dömperes vagy traktoros üldözés jut. A film maga olyan,
mint hősei és a benne szereplő autók: gyors, hangos, szürke és jóvágású – éppen
csak eddig az év legunalmasabb, drágából kihozott közhelyfilmje.
Hogy van-e a klónoknak lelke, és egymásra talál-e a két kopipaszt hős, azért
nem érdemes pénzt adni, tudjuk előre. Éppen ezért, feltéve, hogy valaki nem „A
legócskább klisék inmájlájf” címmel készül szakdolgozatot írni (az összes keleteurópai béranya kezén nem tudnám megszámolni, hányszor mutattak nekünk
alulról felfelé fényképezett, forgó rotorú helikopterből napfényháttérrel kiszálló
kommandós kemény csávót), valamint jót akar magának és párjának, A sziget helyett inkább nézze meg még egyszer a Pofonok földjét, ez utóbbi alapmű. Csalódás
a köbön, küldje el rá ellenségeit!

(Filmvilág 2005/09)
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A sziget
tufee
Michael Bay az elmúlt két évet azzal töltötte, hogy apait-anyait beleadjon első scifijébe, A szigetbe, melynek producerei közt most először nem találjuk meg Jerry
Bruckheimer nevét, aki annak idején Bay nagyjátékfilmes karrierjét elindította,
majd később ápolgatta. A videóklip-direktorból lett, színészeit gyakran „alulról
rögzítő” vagy éppen „lassítva körbejáró” rendező ismét elemében van! Persze a
kizárólag hatásvadásznak (és khm... bevételeknek) leforgatott Bad Boys folytatás
után nem volt nehéz ilyen meggyőzően megújulni. A sci-fi műfaj ráadásul hemzseg a lehetőségektől.
Habár A sziget alapját egy 1979-es alacsony költségvetésű – mondjuk ki B-kategóriás – mozi, a The Clonus Horror szolgáltatta, nyomokban emlékeztet Geor
ge „ténylegezazutolsóStarWars” Lucas THX 1138 című vizsgafilmjére. 2015-ben,
a fertőzött külvilágtól elzárt Lincoln 6 Echo (Ewan McGregor) ugyanúgy éli meg
napjait, semmi változatosság, semmi szín, semmi íz. Több ezer sorstársával együtt
egyetlen életcélja van: türelmesen várni, amíg nevét A sorsoláson kihúzzák, és
a katasztrófa után építeni kezdett paradicsomba, a Szigetre költözhessen. Csakhogy a Sziget nem létezik, az álmok pedig szertefoszlanak. Lincoln sorsát és plátói
szerelmét, Jordan 2 Deltát (Scarlett Johansson) kezébe véve megszökik a szigorú
szabályokat alkalmazó telepről. A két szökevény számára ekkor kinyílik egy új,
sokkal terjedelmesebb világ, ahol képtelennek elhinni, hogy ők mindössze egy
tökéletesen működő kereskedelmi társaság termékei, dollármilliókat kifizető ügyfelek biztonsági másolatai...
A cselekményvezetés két részre bontható. Az első félidő részletesen, kellő utópiával vázolja fel a menekültek lakhelyét. Amellett, hogy ők megúszták a világon
elterjedt, hatalmas fertőzést, képtelen szabályokat kell betartaniuk. A fegyelem
érdekében mindennap ugyanúgy kell öltözniük, vigyázniuk egészségükre, ráadásul mindenféle testi érintkezés is tiltott egymás között, hogy a reményt jelentő
Szigetre kizárólag tökéletes, kifogásolhatatlan egyedek kerülhessenek. Egyesek
konspirációs elméletekkel nyugtatják magukat, mások a zárt világból egyetlen kiutat jelentő sorsolásnak vetik oda sorsukat. A történet ezen része teljesen science
fiction, és Michael Bay annak ellenére, hogy új műfajba kóstolt, tökéletességgel
ábrázolja az elszigetelt világot, a statikus ízeket és a hűvös formákat. A váltás aztán ott kezdődik, ahol a Lincoln és Jordan megszökik a „telepről”, és rádöbben
a szörnyű igazságra. A mozi itt leáll egy kicsit filozofálni az Istent játszó ember
gondolatán, majd szó szerint tövig nyomva a gázpedált, féktelen akciómozivá
alakul. A Mátrix – Újratöltvét idéző, elképesztő autópálya-üldözéses jeleneteket
futurisztikus motorozás, majd lenyűgöző, bár a végére már kissé hitelét vesztett
felhőkarcolós menekülés követi.
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Bay mindkét felvonásban előszeretettel alkalmazza a Tony Scott által tökélyre
fejlesztett kontrasztállítós-villogós pillanatvágásokat, de hozza magával a már jól
megszokott pátoszos kamera beállításait is. Látványvilága azonban határozottan
emlékeztet Steven Spielberg Különvéleményére, főleg a látóidegre kapcsolódó,
pókszerű implantátumok, és a Los Angeles-i utcákon furikázó, 2015-ös karosszériájú rendőrautók láttán. A sziget tehát marad a mostanság hódító sci-fi alkotások
előre kiásott ötletmedrében. Sajnálatos módon kerüli a műfaji újításokat és a merész, alkotói kreativitást. Nem szeretne korszakalkotó lenni, csupán lekötni az
átlagembert addig, amíg az jóízűen elfogyasztja popcornját. Ennek ellenére technikailag teljesen rendben van (külön kiemelném Lincoln ébredését!).
Ewan McGregornak jól áll a szerep, és ezt látni is felszabadult játékán. Az írók
kedveztek neki: közismert motorszenvedélye mellett skót származását szintén
integrálták a történetbe, ráadásul egy ponton belekóstolhatott Hollywood valódi
technikai világába: a messzi, brit földről jött ifjú színész elsőként beszélhetett önmagával egy filmben.
Összegezve mondandómat: a futurisztikus műfaj rajongójaként élveztem Bay
szigetét. Kritikustársaim nagy részével ellentétben nem tudok olyan szőrösszívű
lenni a rendezővel, hogy kimondjam, filmje erőltetett próbálkozás – pedig nem
vagyok egyáltalán Bay-rajongó. Igaz, hogy a történet legvégére teljesen félresiklik
– vagyis fejest ugrik a szokásos Bay-féle pátoszmedencébe –, de előtte csipetnyi
filozófiai mondanivalóval („a klónozás csúnya dolog”), gigantikus díszletekkel
és kötelező klisékkel üti el az időt. A szórakoztató és akcióparádéban bővelkedő,
helyenként humorral, meghökkenéssel fűszerezett két órát.
Igen, mondhatjuk azt is, hogy a mostanság elvárt szélesvásznú akciószint egyik
tökéletesen működő klónja.
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I/2.
A fenti három írás közül csak kettő nevezhető kritikának, a harmadik inkább ajánlónak. Miben különböznek az írások? Indokold véleményed néhány mondatban
a megadott szempontok szerint!
Szempont

Kritika

Ajánló

Az írás célja

Szerző

Szubjektivitás /
Objektivitás

Hangvétel

Terjedelem

Elfogultság /
Elfogulatlanság
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II/1.
Nézzétek meg közösen az alábbi műsorrészletet, melyről később kritikát, illetve
ajánlót fogsz írni. (Jóbarátok c. tévéfilm-sorozat, 2. évad, 41. rész, 0.00.00 - 0.04.00)
Miközben figyelsz, jegyezz fel magadnak szempontokat (legalább ötöt-ötöt), melyeket az írásaidban érinteni fogsz!

A kritika szempontjai:
1.
2.	 
3.	 
4.
5.	 

Az ajánló szempontjai:
1.	 

2.	 

3.	 

4.

5.	 
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II/2. Írj kritikát és ajánlót!

Ajánló:
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Kritika:
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13. MŰÉRTÉS II.

I/1.
Az előző órán megismerkedhettél a kritika legalapvetőbb tulajdonságaival, és
az ajánló és a kritika közti különbséggel. A következőkben különböző kritikai
szemléleteket kell „felpróbálnod“. Nézd meg a következő képet, cikket, illetve
reklámfilmet három szemszögből: egy „átlagosnak“ elképzelt egyetemi tanáréból,
egy átlagos tizenéveséből, egy idős nagymamáéból. Írd le, hogy az illetőnek mi
nyerhette el a tetszését, mi nem, miként értelmezte.

Mit gondolhat erről a képről…
az egyetemi tanár:

egy tinédzser:

az idős nagymama:

Még egy hétig lehet nevezni a Vj-tornára
A második cinetripes Vj-torna nevezéseit és a pályamunkákat április ötödikéig,
szerdáig lehet leadni. A helyszín egyébként ����������������������������������
��������������������������������������������
a Jövő Háza (vagyis az ex-Millenáris) Fogadója lesz, április tizenkettedike és tizenhatodika között. Az első két nap
workshopok, esténként pedig a vizualitásra épülő különleges partyk lesznek.
A szervező Cinetrip kijelölte a második Vj-torna nevezési és pályamunka-leadási határidejét: április ötödikét, szerdát. Maga a vj-verseny péntektől, vagyis április
tizennegyedikétől zajlik vasárnapig. Két kategóriában négy díjat adnak át. A nem
élő produkciók közül valamelyik a legjobb vj-opusz díját kapja, de közönségdíjat
is osztanak ugyanebben a kategóriában. Az élő produkciók pedig a vj-sampion és
a vj-tusa győztesének trófeájáért harcolnak.
Az előző, 2004-es eseményre ötvennégy induló érkezett kilenc országból. Laki
L. László, a szervező Cinetrip főnöke azt mondja: „Míg két éve volt összesen
negyven vj az országban, addig mostanra már több mint százan foglalkoznak komolyan a témával. Külföldön is nagyon népszerű lett a dolog. A kilencvenes évek
vége fele mindenki dj akart lenni, ma már mindenki vj. Ezért nem csoda, ha a két
évvel ezelőttinél jóval több nevezést várunk.”
Az április tizenkettedike és tizenhatodika között sorra kerülő esemény első két
napja, szerda és csütörtök a workshopok jegyében telik. „Ez azért jó, mert a vj-k
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nemcsak versenyeznek, de tanulnak is egymástól” – magyarázza Laki. Neves külföldi vj-k fognak előadni, akik közül az olasz Flxer csapat egyik tagja és a holland
Olga Mink aka vj Oxygen tagja lesz a zsűrinek is. Rájuk lehet építeni az esténként
sorra kerülő különleges partykat is, melyekre külföldi dj-ket szintén várnak Jövő
Háza (korábban Millenáris) Fogadójába. A névsor még képlékeny, de hamarosan
többet lehet tudni.
Maga a vetélkedés április tizennegyedikén, pénteken kezdődik. A zsűri két kategóriában három díjat oszt ki, ehhez jön még egy közönségdíj is. A konzervkategóriába olyan alkotások kerülnek, melyek nem élőben, ott helyben készülnek,
alakulnak, hanem előre megalkotott produkciók. Itt a győztes a Legjobb Vj-opusz
trófeáját nyeri – a legtöbb szavazatot kapó alkotás pedig közönségdíjas lesz. A
publikum április tizedikétől, tehát a Vj-torna hetének elejétől tekintheti meg a
pályaműveket a Filmmúzeum tévécsatornán.
[…]
Peter Poppara
(party.origo.hu)

Egy professzor
(Öveges József)

Egy nagymama

Egy tinédzser

A képek illusztrációk. Segíthet azonban a három személy szerepébe való beilleszkedésben.

Mit gondolhat erről a cikkről…
Egy egyetemi tanár:
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Egy tinédzser:

Az idős nagymama:

Hurka-reklámfilm
Nézzétek meg közösen a következő reklámfilmet, mely a 80-as években készült
Magyarországon.

Mit gondolhat erről a reklámfilmről…
Egy egyetemi tanár:

Egy tinédzser:

Az idős nagymama:
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I/2.
Képzeld el, hogy egy lap főszerkesztője vagy, és erről a képről, cikkről, reklámfilmről kell a fenti személyek egyikének kritikát írnia. Kire bíznád a feladatot és miért?
(Ne konkrét emberekre gondolj, hanem arra az általános, sztereotip képre, mely
az emberek fejében róluk él.
(Mindegyiküknek egy-egy feladatot adj.)

I/3.
Beszéljétek meg, hogy milyen tulajdonságok befolyásolják a döntéseiteket!

A szobros kép kritikája:

A cikk kritikája:

A Hurka-reklámfilm kritikája:
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I/4.
Beszéljétek meg közösen, hogy melyik kép ösztönöz inkább benneteket az egész
séges táplálkozásra! Miért?
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II/1.
Írj össze öt olyan területet, témát, melyben te érzed magad hozzáértőnek, és elfogadnád, ha a témáról egy magadhoz hasonló embertől olvasnál kritikát. Ez lehet
bármi: színház, számítógépek, sport stb.
A téma mellé írd le, mi a hozzáértésed oka, eredete!
1.
2.
3.
4.
5.

II/2.
Írj kritikát olyan témáról, amelyben hozzáértőnek érzed magad. Szóhasználatodra, fogalmazásmódodra különösen ügyelj!

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS • MÉDIAISMERET • 8. ÉVFOLYAM

90

14. KEDVENC MŰSOROM

I/1.
Nézzétek meg közösen az alábbi videórészleteket! Írd le az első benyomásaidat
a látott műsorrészletekkel kapcsolatban! Kiknek szólnak ezek a műsorok? Miért
nézik meg ezeket az emberek?

1. műsor – vetélkedő 

2. műsor – valóságshow 

3. műsor – showműsor

4. műsor – szappanopera (teleregény)

5. műsor – telefonos játék

6. műsor – politikai vitaműsor
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I/2.
Idézd fel az imént látottakat! Melyik műsor tetszett a legjobban, és melyik a legkevésbé? Miért?

Legjobban tetszett:

Legkevésbé tetszett:
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I/3.

Össz.

Tartalmas

Izgalmas

Jól teljesítő
műsorvezetők

Szép díszlet

Jó főcím

A műsor
címe

Értékeld a megadott szempontok szerint a műsorokat és a műsorvezetőket 1
ponttól 5 pontig (1 a legrosszabb, 5 a legjobb). Az utolsó előtti – üres – oszlopba írj
egy számodra fontos szempontot, ami kimaradt a felsorolásból, majd add össze a
kiosztott pontokat!

Írd le, hogy miért tartod fontosnak az általad beírt szempontot!
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Össz.

Intelligens

Szimpatikus

Hiteles

Kellemes
hang

Kellemes
külső

Műsorvezető

Írd le, hogy miért tartod fontosnak az általad beírt szempontot!
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I/4.
Vizsgáld meg, hogy ugyanaz a műsor kapta-e tőled a legtöbb pontot, melyet a legjobbnak ítéltél, és az kapta-e a legkevesebbet, melyet a legrosszabbnak! Ha nem,
mit gondolsz, miért van ez?

I/5.
Sokan kezelik kiemelten fontos személyekként a műsorvezetőket. Szerinted helyes ez? A legjobb műsorokat a legjobb műsorvezetők vezetik? Mennyi múlik a
műsorvezetőn? Írd le a véleményed!

I/6.
Milyen televíziós műsorok vezetését bíznád az alábbi képeken látható emberekre? Válaszaidat indokold is meg!

1.                                         2.                                 3.
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5.

4
1.

2.

3.

4.

5.
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I/7.
Vitassátok meg közösen, hogy szerintetek melyek a legfontosabb szempontok egy
televíziós műsor értékelésekor? Milyen fontos szempontok maradtak ki a fenti
táblázatokból?
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15. Ö
 SSZEFOGLALÁS – FILM ÉS MÉDIA KORUNK
KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN

I/1. Közszolgálati rádió és közszolgálati televízió
Hasonlítsuk össze a Kossuth Rádió és az M 1 azonos napi műsorát!

04:00

Hírek. Időjárás

04:03

Liszt művek
1. A reggel himnusza (Dráfi Kálmán – zongora), 2. Les Préludes
– szimfonikus költemény (Chicagói Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Daniel Barenboim)

04:24

Technikai szünet (mérőjel)

04:25

Rákóczi induló

04:30

Hírek. Időjárás

04:34

Szülőföldünk
Határok nélkül – összeállítás

04:59

Pontos időjelzés

05:00

Reggeli krónika
Műsorvezető: Papp Endre

05:00

Krónika. Sport

05:29

Időjelzés (kapcsolás)

05:30

Hírek. Időjárás

05:39

Falurádió

06:00

Krónika. Sport

06:29

Pontos időjelzés

06:30

Hírek. Időjárás. Gazdaság

06:33

Egy csepp emberség (ism)

07:00

Krónika. Sport

07:19

Körzeti időjárásjelentés

07:30

Hírek. Időjárás

07:59

Pontos időjelzés

08:00

Krónika – Ráadás
Szórakoztató hazai és külföldi pillanatok

08:19

Programajánló

08:30

Hírek. Időjárás

08:59

Pontos időjelzés (kapcsolás)

09:00

Hírek. Időjárás

09:04

Napközben
Közérdekű magazin – Szegedről

09:59

Pontos időjelzés

10:00

Délelőtti krónika

10:59

Pontos időjelzés

11:00

Hírek. Időjárás

11:35

A Magyar Rádió Karinthy Színpada
Mennyei riport. Írta: Karinthy Frigyes

11:59

Pontos időjelzés

12:00

Déli harangszó a paksi evangélikus templomból

12:02

Déli krónika
Műsorvezető: Farkas Erika

12:40

Ki nyer ma?
Játék és muzsika tíz percben.
Helyszín: Rózsavölgyi Zeneműbolt, V. Szervita tér 5.

12:50

Törvénykönyv
Szerkesztő: Kapás Irén

12:59

Pontos időjelzés

13:00

Hírek. Időjárás

13:05

Vendég a háznál
Gyerekekről – felnőtteknek

13:30

Tanúim lesztek!
A római katolikus egyház félórája
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13:59

Pontos időjelzés

14:00

Kora délutáni krónika

14:10

Társalgó
Műsorvezető: Balázs Attila
– Jeremy Irons A gyertyák csonkig égnek-ben. Londoni színházak
műsorán: Márai Sándor
– Egressy Zoltán, Szilágyi Andor darabjai.
– Műsorunkban megszólalnak a Sóska és sültkrumpli angol színészei,
John Terry, a Szilágyi-darab rendezője, Michael Blackmore, a Máraimű színpadra álmodója, valamint Bogyai Katalin, a londoni magyar
kultúrközpont igazgatója.
– Első közlés (sorozatszerkesztő: Reményi József Tamás): Szőcs Géza
verse

14:59

Pontos időjelzés

15:00

Hírek. Időjárás

15:05

SZÓLJON HOZZÁ!
Hangos recept.
– Csökkenthetjük-e diétával koleszterinszintünket? – Vendégek: dr.
Palik Éva belgyógyász főorvos és dr. Karádi István, a Semmelweis
Egyetem III. sz. Belklinikájának vezetője

15:59

Pontos időjelzés

17:05

Világóra plusz [Itt hallgatható a Kossuth Rádió]
Szerkesztő: Lengyel Miklós

17:45

Kék bolygó
Környezetvédők tízperce

17:59

Pontos időjelzés

18:00

Esti krónika
Műsorvezető: Farkas Erika
Szerkesztő: Kiss Gábor István

18:29

Időjelzés (kapcsolás)

19:00

Szülőföldünk
Határok nélkül.
Szerkesztő: Nagy György András

19:30

Sportvilág
Szerkesztő-műsorvezető: Deák Horváth Péter
– Közvetítés az asztalitenisz csapat-világbajnokságról és a vízilabda
rájátszásról
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19:50

Jó éjszakát, gyerekek!
Tersánszky Józsi Jenő: A bölcs szamár. – Elmondja: Rudolf Péter.

19:59

Pontos időjelzés

20:00

Hírek. Időjárás

20:04

Aranyemberek
Szerkesztő-riporter: Rapcsányi László
– Zöld Ferenc tanár, antikvárius

20:35

A Rackrent kastély
Maria Edgeworth regénye folytatásokban. – Fordította: Kászonyi Ágota. – Felolvassa: Kun Vilmos.

21:00

Hírek. Időjárás

21:04

Műsorajánló

21:05

Mesélő krónikák
A Szapolyaiak felemelkedése

21:35

Népdalok, népdalfeldolgozások
1. Bárdos Lajos: János bácsi hegedűje (Ifjú Zenebarátok Központi
Kórusa, vezényel: Ugrin Gábor), 2. Borsody László feld.: Somogyból
(kamaraegyüttes), 3. Daróci Bárdos Tamás: Dunántúli pásztordalok
(Palcsó Sándor – ének, kamarazenekar, vezényel: Bolberitz Tamás), 4.
Hidas Frigyes: Balatoni népdalok (Magyar fúvósötös)

21:55

Gyöngyszemek
Szemelvények nemzetiségeink irodalmából

21:59

Pontos időjelzés

22:00

Késő esti krónika
Műsorvezető: Farkas Erika

22:30

Tér-idő
Ex-katedra. Egyéniségek, érdekességek a tudomány világából

23:00

Hírek. Időjárás. KENÓ

23:04

Operákból, daljátékokból és operettekből
– Osváth Júlia, Réti József és Székely Mihály énekel
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05:25

Hajnali gondolatok (3’)

05:30

Kárpáti krónika (ism.)

05:40

Agrárhíradó (8’)

05:50

Nap-kelte
Benne: Híradó, Körzeti híradó, Kékfény hírek

09:00

Cinecitta (olasz minisor., 26/17. rész, 2003) (12)

10:00

Híradó

10:05

Napi mozaik
11.28: Mit főzzünk ma?

12:00

Déli harangszó

12:01

Híradó délben
Benne: Híradó délben, Időjárás-jelentés, Uniós hírek, Kulturális híradó, Sporthírek, Körzeti híradók, Kárpáti krónika

13:00

Srpski Ekran (26’)
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin

13:25

Unser Bildschirm
Német nyelvű nemzetiségi magazin

13:55

Afrika gyöngyszeme (port. kalandfilmsor., 44. rész, 50’) (12)

14:50

PoliTour
Világjáró mozaik

15:20

Szerelmek Saint Tropez-ban (francia filmsor., 51’, 1996) (12) - V/3. A
barátság ára

16:15

Híradó

16:20

Bartók 125
Hét darab a Mikrokozmoszból – előadja: Kocsis Zoltán, Ránki Dezső

16:24

Maradj velünk!
Találkozás Jézussal

16:30

Katolikus krónika

17:00

12+
Ifjúsági magazin

17:10

Mit főzzünk ma?
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17:25

A Nagy vita (talk show)
Téma: Szomszédok
Vendégek: Raksányi Gellért, Trunkó Barnabás, Rados Virág, Judy és
Gyurik Bea, Szendrei Zsolt és felesége, Varga Éva, Bakondi Laura és
Varga Anikó

18:00

Híradó – Gazdasági híradó

18:10

Körzeti híradók

18:22

Esti mese
– Lolka és Bolka: A Karib-tengeren
– Dörmögőék legújabb kalandjai: A homokvár

18:50

Szomszédok (magyar filmsor., 30’, 1987)
146. rész

19:30

Híradó este

19:54

Sporthírek
– Időjárás-jelentés

20:05

Önök kérték! (15’) – Fényes Szabolcs dalaiból
Kívánságműsor

20:20

Életképek (magyar tévéfilm sor., 48. rész, 35’, 2004)

21:05

Kedd 21
Könnyeden a politikáról!

22:00

Az este – Kedd

22:45

Kultúrház
Kultúra, szórakozás, szabadidő napról napra
Műsorvezető: Rózsa Péter
– „TaCePao” azaz társadalmi célú reklámok kiállítása. A civil szervezetek reklámfogásai a köz érdekében

23:00

Kultúrház extra
Műsorvezető: Rózsa Péter
– Emlékezet helyett hallgatás? Kisajátította a politikai közélet ’56-ot?
Segít-e a milliárdos filmcsomag, és a köztéri szoborpályázatok?
Vendégek: György Péter, Rév István és Rajk László

23:25

Híradó
– Időjárás-jelentés

23:35

Sporthírek

23:40

Provokátor
– tényképek a valóságból –en. Mondja
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00:10

A Nagy vita (talk show, 30’) – Munkából szerelem...

00:45

Kárpáti krónika

00:55

Műsorzárás

• Milyen a szórakoztató, a kulturális és a hírműsorok aránya?
• Kiknek szólnak a rádió műsorai? Más-e a célközönsége a televíziónak?
• Mely műsorokat hallgatnád szívesen a rádióban, és melyik műsort néznéd meg
mindenképpen a televízióban?
• Írd le néhány mondatban, miként képzeled el a rádió jövőjét!
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II/1. Sorozatok bűvöletében
Írj 8-10 mondatos filmajánlót két nagysikerű – több epizódból álló – mozifilmhez!
Kiknek és miért ajánlod a megtekintését? (Vagy kit és miért akarsz lebeszélni
róla?)

Gyűrűk ura:

Harry Potter:
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III/1. Net-kereső
Versenyt hirdetünk az alábbi információk lehető leggyorsabb internetes megkereséséhez:
• Milyen családban, hol született Zrínyi Miklós?
• Milyen származású a Ford legendás T-modelljének tervezője?
• Mivel táplálkoznak a kagylók?
• Kik azok a rácok, a pápisták, londinerek?
• Honnan ered a „barbár” kifejezés?
• Mióta állítanak Magyarországon karácsonykor fenyőfát?
• Mennyi kcal van 100 g füstölt angolnában?
• Mennyiért lehet ma Izlandra utazni – utazási irodával?
• Hol található a Duna Múzeum?
• Hány átszálással lehet Nagymányokra utazni?
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