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•  Voltál már fesztiválon vagy koncerten Magyarországon? 
•  Miért szeretnek koncertre járni a fiatalok?
•  Ismersz magyar együtteseket, énekeseket? Szoktál magyar zenét 

hallgatni?

1. a) Mit látsz a képen? 
b) Mit jut eszedbe arról a szóról, hogy fesztivál? Gyűjts szavakat!

Mit viszel magaddal egy fesztiválra? 
Rajzold le a tárgyakat, és írd a nevüket a rajzok alá! 

Meséld el, hogy miért fontosak ezek a tárgyak a fesztiválon! 
Beszélgess a pároddal!

Nyári fesztivál
strand

jó idő
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2. Fesztiválra mész nyáron? Biztos jól fogod érezni magad! De mit 
vigyél magaddal? Mi kell egy fesztiválra? Olvasd el a listát, majd 
keresd meg a hozzájuk tartozó magyarázatot! 

Tíz dolog, ami feltétlenül kell egy fesztiválon:

Miért lesz szükséged ezekre a hasznos tárgyakra?

a. Az erős napon könnyen leéghetsz. Vigyázz a bőrödre! Kend be a kezed, a 
lábad, és az arcodról se feledkezz meg!

b. Egy egész napot töltesz a fesztiválon, ezért fontos a sok folyadék. 
Persze ott is vásárolhatsz innivalót, de ezek nagyon drágák.

c. Sajnos júliusban vagy augusztusban gyakran esik az eső. Mivel esernyőt 
nem vihetsz be a fesztiválra, és nem is kényelmes, ezért ez a legjobb 
megoldás.

d. Egy fesztiválon rengeteg ember van, könnyen elveszítheted a barátaidat 
a tömegben. Nagyon fontos, hogy fel tudjátok egymást hívni, vagy még 
jobb, ha üzenetet küldtök egymásnak. 

e. Jobb, mint a táska, mert nem kell a kezedben fognod, csak vedd a 
hátadra! Minden belefér: az esőkabát, a száraz póló és az üveg is.

f.  Nagyon praktikus. Ha esik az eső, és nincs esőkabátod, akkor egy nagy 
zápor után vizesek lesznek a ruháid. Át kell öltöznöd, hogy ne legyél 
beteg később.

g. A szép arc nagyon fontos: hogy fogsz kinézni a fotókon, ha az eső után 

lefolyik a sminked?
h.  Este már nyáron is hűvös van, gondolj erre is! Ha megfázol, biztos nem 

tudsz elmenni a fesztivál következő napjára.
i. Védd a fejed! A nagy melegben könnyen napszúrást kaphatsz. A kalap 

trendi is, jól fogsz mutatni a szelfiken.
j. A fesztiválon csak kártyával lehet fizetni, és biztosan szeretnél venni 

egy innivalót vagy pizzaszeletet. Gondolj arra is, hogy taxival mész majd 
haza!

a telefonod egy üres üveg, amibe vizet tölthetsz

száraz ruhák néhány vízálló sminktermék,
rúzs, szájfény, szemceruza 

esőkabát, ami elfér a táskádban egy vékony pulóver vagy dzseki

elég pénz a kártyádon szalmakalap vagy baseballsapka

naptej vagy napolaj a.) hátizsák
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3. Voltál már zenei fesztiválon? Milyen zenét szeretsz? Válaszolj 
a kérdésekre, majd készítsd interjút a pároddal! Írd be a 
válaszait!

4. Mit tennél, ha találkoznál a kedvenc énekeseddel vagy 
énekesnőddel? Alakítsd át a mondatokat! Használj feltételes 
módot!

Én A párom: ......................

Voltál már fesztiválon? Ha 
igen: hol és mikor?

Idén nyáron szeretnél 
fesztiválra menni? Hova?

Melyik a kedvenc 
együttesed?

Ki a kedvenc énekesed 
vagy énekesnőd?

Milyen zenét hallgatsz 
szívesen?

Milyen gyakran és hol 
hallgatsz zenét?

Játszol valamilyen 
hangszeren?

Jól tudsz énekelni? 
Énekelsz valahol (például 

kórusban)?

Szoktál dalokat vagy 
zenét írni? Ha igen, milyen 

témákról?

nagyon örül nagyon örülnék

nagyon boldog lesz

ugrál és sikítozik 

odamegy hozzá 

autogramot kér

egy kicsit megijed

fél/nem mer 
odamenni hozzá 

kér tőle egy közös szelfit

felteszi a szelfit a 
fészbúkra és az Instagramra 

mindenkinek elmeséli, hogy 
találkozott vele 
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2. ……………………………………………………………………………………………………?

Nemrég meglátogattuk Petit a nyaralójában, és együtt összeraktunk három 
dalkezdeményt, most majd elkezdtük kidolgozni őket. A dalok alapját vagy 
Gerivel ketten találjuk ki, vagy Peti írja meg, aztán Geri és Peti dolgoznak 
rajta tovább. Megírjuk a dalszövegeket, utána pedig az egész zenekarral 
együtt készítjük el a dalokat.

3. ……………………………………………………………………………………………………?

Igyekszünk minél jobb dalokat csinálni, és minél jobban megcsinálni az 
élő műsorunkat. Minél több helyen meg akarjuk mutatni, mire vagyunk 
képesek. Adhatnánk ki sűrűbben is dalt, de van egy úgynevezett kifutási 
idő, amit tanácsos megvárni. Szerencsére a rádiók, zenetévék is szeretik a 
számainkat, gyakran játssza őket a Petőfi Rádió és a VIVA is.

4. ……………………………………………………………………………………………………?

Lemezben nem gondolkozunk, inkább az a módszerünk, hogy az aktuális 
dalt rendesen megcsináljuk, videoklipet készítünk hozzá. Talán, ha összeáll 
elég dal egy nagylemezhez, kihozhatjuk album formában is. Vagy később, 
ha már nem lesz ennyire feszes a tempónk, elvonulunk, és dolgozunk rajta.

5. ……………………………………………………………………………………………………?

Nagyon sok mindent használunk. Pop, funky, r’n’b, rap, rock. Leginkább mai 
zenének nevezném. Nem tudnék más zenekart mondani, amire hasonlít, 
amit játszunk. Egyedi zenekar vagyunk.
Köszönjük az interjút!

5. Ismered a Follow the flow nevű együttest? Ha nem, nézz utána 
az interneten!

Ha igen, ki a kedvenc tagod a bandából? ……………………………….
Mit kérdeznél tőle, ha találkoznátok? Írj 5 kérdést!

………………………………………………………………………………………………………………?
………………………………………………………………………………………………………………?
………………………………………………………………………………………………………………?
………………………………………………………………………………………………………………?
………………………………………………………………………………………………………………?

6. Most egy interjút olvashatsz a Follow the flow nevű 
együttessel. Sajnos a kérdések nem látszanak, ezért az olvasás 
után próbáld beírni a megfelelő kérdést!

Kérdések:
Mik a további terveitek?
Terveztek albumot kiadni?
Milyen stílusban alkottok?
Hogy születnek a dalaitok?
Mit tudtok mesélni a 
legfrissebb dalotokról?

1. ……………………………………………………………………………………………………?
 
Tavasz óta dolgoztunk vele, és most készültünk el. Volt egy jó ötletünk, 
de nem állt össze túl gyorsan a kép. A klipben Janklovics Péter és Stohl 
András is feltűnik. Petivel a tavalyi Pilvakeren dolgoztam együtt, egy 
rendes, korrekt srácot ismertem meg benne, akinek nagyon szeretem 
a munkásságát. Örült a felkérésnek, és el is vállalta, hogy szerepel a 
klipben. Stohl András pedig a billentyűsünk, Furák Peti révén került képbe. 
Nagyon örülünk, és köszönjük nekik!
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b) Dolgozz a kész interjúszöveggel! Mi a párja? Kösd össze!

c) Válaszolj a kérdésekre!

Melyik rádiók játsszák a Follow the flow együttes számait? 
…………………………………………………………………………………………………….
Milyen stílusban alkotnak? 
…………………………………………………….
Hogy hívják a billentyűst? 
…………………………………………………….
Hol kezdtek el írni mostanában dalokat?
………………………………………………………………………….
Az interjú alapján milyen információkat tudunk Petiről? 
……………………………………………………………………………………………….

d) Hallgasd meg a népszerű együttes számát! Egészítsd ki a 
dalszöveget a felsorolt szavakkal!

Follow the flow: Maradok távol

tűz (2x), üzenet (2x), eső (2x), élet (2x), csillag (2x), szél, bátorság, szív, 
tábor (4x), motor

Annyi a hibám, amit vétettem,
mint ……………... az égen,
de ameddig tombol a …………... még bennem,
én hagyom, hadd égjen.
Majd elmegyek, és ahol nem lát senki,
ott verek egy ………………..t,
ha a múltat nem tudom jóvátenni (...)

Még nem tudom, hol is a cél,
és folyton ellenem dolgozik a …………. .
De nem fúj vissza, a bőröm páncélból van, a ………..em pedig acél.
Mindegy, hogy mennyire rögös az út,
elmegyek, nem számít a távolság,
csak veszem a ………………..ot hozzá,
és szedem a sátorfát.

Nem lesz több …………………..,
itt hagyom mindenemet,
megyek, amíg van erőm.
ott húzom fel a ……………..omat,
ahol a lábnyomomat elmossa majd az ……………….. .
 
Annyi a hibám, amit vétettem,
mint ……………... az égen,
de ameddig tombol a …………... még bennem,
én hagyom, hadd égjen.

megírja videoklipet

elkészíti a klipben

készít hozzá a dalszövegeket

a rádió játssza a dalokat

szerepel a számainkat
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Majd elmegyek, és ahol nem lát senki,
ott verek egy ………………..t, 
ha a múltat nem tudom jóvátenni,
maradok távol.

Az …………...em egy kalandregény,
a társam a magány, a szeretőm a remény.
Úgy megpróbálnám a szerencsém,
de a balszerencse szerelmes belém.

A szívem a ……………….., még várjon a pokol,
most szólok, hogy kicsit kések.
Hogy hova sodort az ………………, 
elmondom majd, ha visszatérek.

Nem lesz több …………………..,
itt hagyom mindenemet,
megyek, amíg van erőm.
Ott húzom fel a ……………..omat,
ahol a lábnyomomat elmossa majd az ……………….. .

7. Magyarországra érkezett a híres “Szuper 
vagyok!” tehetségkutató műsor. Képzeld el, hogy 
kezdő, de tehetséges énekes/táncos/bűvész/
akrobata vagy, és szeretnél jelentkezni a műsorba! 
Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot!

JELENTKEZÉSI LAP
Csak 16 éven felüliek jelentkezhetnek!
Kérjük, minden kérdésre válaszoljon!

Vezetéknév: ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Keresztnév: ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Születési hely: ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Születési idő: ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Telefonszám: ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Ímélcím:  ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Művésznév: ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Közösségi média 
elérhetőség: 
(Fb, Twitter 
stb.) 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Milyen 
produkcióval 
készülsz? 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Ki kísér el a 
felvételre, ha 
bekerülsz a 
műsorba?

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Miért te vagy a 
legszuperebb?

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Mit csinálnál 
a 20 millió Ft 
főnyereménnyel?

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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8. Szandinak, a Szuper vagyok! tehetségkutatóból ismert fiatal 
sztárnak megjelent az első klipje. Instagramon kiposztolt egy 
képet, amelyen a klip első képe látható. Olvasd el a képhez 
érkező kommenteket, és írj válaszokat, mintha te lennél Szandi!

Nagyon várom a klipet, Szandi! Szuper vagy!

Fantasztikus a hangod, Szandi! Te vagy a kedvencem! :) Neked ki a 
kedvenc énekesed?

Milyen csinos ez a ruha! Hol vetted?

Én is olyan akarok lenni, mint te!

Szandi, mikor kezdtél el énekelni? Hány éves voltál? Jártál külön 
tanárhoz?

De szép vagy, Szandi! Most voltál fodrásznál? Milyen gyakran 
jársz?

Játszol valamilyen hangszeren, Szandi? Te vagy a legszuperebb!

Hú, vajon milyen lesz a klip? Már nagyon kíváncsi vagyok!
Szandi, ez a smink gyönyörű! Hétköznapokon is szoktál sminkelni?

Szoktál olvasni, Szandi? Van kedvenc könyved?    
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Könyvet olvasol vagy filmet nézel?

Réka így gondolja:

1. Te mit gondolsz? Gyűjts érveket és ellenérveket!

 

“Könyvet olvasni jobb, mint 
filmet nézni.”

Könyvet olvasni jobb, mert... Filmet nézni jobb, mert...

Neked fontos az olvasás? Válaszolj a kérdésekre!

• Van napi fél órád olvasni? 
•  Szerinted fontos az olvasás? Miért? 
• Van kedvenc könyved? Ha igen, melyik?
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2. Olvasol vagy inkább filmet nézel? E-könyv vagy hagyományos 
könyv? Olvasd el három diák véleményét!

Szandra (15): 
Imádok olvasni, a legjobban a nyári szünetben, amikor rengeteg időm van. 
Ilyenkor nagyon sok regényt elolvasok: otthon, strandon, a vonaton… 
mindenhol! Iskolaidőben  könyvtárba járok, a könyvtáros néni már tudja a 
nevemet, mert gyakran viszek haza könyveket. A hagyományos könyvet 
jobban szeretem, mint az e-könyvet, mert imádom az új könyvek illatát! 
Moziba is szoktam járni, de mindig a könyvet olvasom el először, mert 
szeretem elképzelni a szereplőket, a történetet a helyszínt. Havonta 
egyszer járok moziba, általában a legjobb barátnőmmel.

Szilvi (16): 
Szeretek olvasni, de csak akkor, ha nincs más programom a barátaimmal. 
Ha hallok egy érdekes történetről, először inkább megnézem a moziban, 
és ha nagyon tetszett a film, akkor elolvasom a könyvet is. A barátaimmal 
együtt szoktunk a városi könyvtárba járni, mert ott sok érdekes emberrel 
lehet találkozni és beszélgetni. Általában kéthavonta olvasok egy jó 
könyvet, a hagyományos könyvet és az e-book-ot is szeretem. Szerintem 
az e-könyv nagyon praktikus, mert nem nehéz, és ha a családdal megyünk 
nyaralni, sok könyvnek van rajta hely.

Bea (15): 
Nem igazán szeretek olvasni, unalmasnak tartom a könyveket. Ha 
választani kell, inkább az e-könyvet használom, mert ha el kell olvasni 
valamit magyarórára, akkor a buszon is elő tudom venni. Könyvtárba soha 
nem járok, nincs olvasójegyem. Moziba viszont annál gyakrabban megyek, 
majdnem minden hétvégén. Szerintem a filmek sokkal látványosabbak, 
izgalmasabbak, mint a könyvek. 

Kiről van szó? Írd le a nevét!

• Néha jár könyvtárba, de nem az iskolába.      Szilvi
• Azért szereti a filmeket, mert látványosabbak, mint a könyvek. 
• Imád olvasni a nyári szünetben. 
• Először a filmet nézi meg, és utána elolvassa a könyvet. 
• A hagyományos és e-könyvet is szereti. 
• Imádja az új könyvek illatát. 
• Majdnem minden hétvégén moziba megy. 
• Az iskolai könyvtáros néni tudja a nevét. 

b) Hol van a szövegben? Írd a szót a definícióhoz!

• A könyvtárban dolgozik, segít egy jó könyvet találni.     könyvtáros néni
• Nyomtatott könyv, a könyvesboltban meg lehet venni. 

……………………………
• Elektronikus eszköz, sok könyvet lehet tárolni és olvasni rajta. 

…………………………… / ……………………………
• A könyvtárban kapjuk ezt az igazolást, hogy ide járunk, és 

kölcsönözhetünk könyveket.     ……………………………
• A filmbeli történetben lévő emberek, karakterek.     ……………………………
• Sztori, amiről egy könyv vagy film szól.     ……………………………

3.) Szuperhősök képregényen
a) Ha csak kevés időd van olvasni, olvass egy képregényt 
Szuperkutyáról!
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b) Mit csinálhatott Szupercica? Rajzold le képregényben!

 

  

c) Melyik szuperhős lennél? Szuperkutya vagy Szupercica? Töltsd 
ki a tesztet! Számold össze az A és B válaszokat, majd nézd meg, 
ki lennél!

 

4. Szeretnél író vagy költő lenni?
a) Válaszolj a kérdésekre!

Gondoltál már arra, hogy költő vagy író leszel? 
………………………………………………………………………………………………………………
Írsz verset, novellát, blogot vagy naplót? Ha igen, milyen gyakran? 
………………………………………………………………………………………………………………
Szoktál esetleg fordítani? Ha igen, milyen nyelvről milyen nyelvre?
………………………………………………………………………………………………………………

b) Dragomán György, a híres író is volt kamasz. Olvasd el, 
hogy milyen tanácsokat ad azoknak a fiataloknak, akik írni 
szeretnének! Egészítsd ki a tanácsokat a hiányzó szavakkal!

regényt, orosz, irodalmi, nyelvet, idegen, verseket, költő, fordítani, 
könyved

Dragomán György: 13 tanács kamaszoknak, akik írni szeretnének/írnak.
Írni nehéz. Sokszor kérdezik tőlem diákok, hogy milyen tanácsot 
tudnék adni nekik. Ugyanazt, amit annak idején saját magamnak. 
Itt van 13 gyors tanács, annak idején én mindet megfogadtam.

1.) Mit csinálsz, ha egyedül vagy 
otthon?

a.) csetelek a barátaimmal
b.) tv-t nézek 

2.) Ha moziba mész, milyen filmet 
választasz?

a.) vígjátékot
b.) valami szomorú filmet

3.) Hol szórakozol szívesen?

a.) egy koncerten
b.) otthon 

4.) Hogyan ünnepled a 
születésnapodat?

a.) egy jó bulival
b.) egy finom vacsorával

5.) Kedvenc sportod?

a.) futás
b.) sakk

6.) Mennyire szereted a rendet?

a.) Semmennyire. Káoszban élek
b.) Nagyon! Mindig rend van nálam.

7. Ha meg kell menteni a világot…

a.) azonnal indulok
b.) még iszom egy kávét előtte.

8. Mi a kedvenc elfoglaltságod?

a.) Kergetni a cicákat.
b.) Bosszantani a kutyákat.

Ha a legtöbb válaszod A, akkor te 
Szuperkutya lennél!

Szereted a társaságot, könnyen 
barátkozol.
Megbízható vagy, mindig lehet rád 
számítani. 
Nem szereted a lusta embereket, és 
azt, ha valaki túljár az eszeden. 

Ha a legtöbb válaszod B, akkor te 
Szupercica lennél!

Nem szereted a társaságot, inkább 
otthon pihensz.
Igazi egyéniség vagy, téged nem 
lehet csak úgy manipulálni. 
Elviseled a lusta embereket, és 
szeretsz túljárni mások eszén.
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Ha teheted, keress valaki mást, aki szintén írni akar, az se baj ha 
tehetségesebbnek érzed magadnál. Olvassatok együtt regényeket/
verseket, beszéljétek meg ezeket, és tegyétek meg ugyanazt egymás 
írásaival, de vigyázzatok arra, hogy a másikkal ne legyetek a szükségesnél 
kegyetlenebbek.

Legyél magaddal kíméletlen, de ne kegyetlen!

c) Írj mondatokat a következő kifejezésekkel!

  

Többet olvass, mint amennyit írsz. Sokkal többet, olvass el mindent, 
amit csak bírsz, de azért ne válogatás nélkül.

Akkor is olvass ………………….., ha prózaíró akarsz lenni, és fordítva. 
Ne csak klasszikusokat olvass, hanem kortárs irodalmat is. Fedezd fel és 
kövesd az ………………….. lapokat. Ha lehet, ponyvát vagy szórakoztató 
zsáner-irodalmat (krimi, scifi, horror) idegen nyelven olvass!

Tanulj meg rendesen legalább egy …………………..  a magyaron kívül!

Próbálj meg ………………….. Egy novellát legalább!

Ne kezdj rögtön ………………….. vagy regénytrilógiát írni! A novella 
az elején több szabadságot ad. Szabadabban próbálkozhatsz hangokkal, 
figurákkal, helyszínekkel, kis térben nehezebb beleesni a világépítés 
csapdájába. Befejezni is könnyebb.

Ha ………………….. akarsz lenni, tanuld meg a formát! Akkor is, ha csak 
szabad-verset akarsz majd írni. Akkor is, ha szlemmelni akarsz.

Ne próbálj csak azért ………………….. nyelven írni mert úgy érzed, hogy 
jobban hangzik! Ha nem vagy születésedtől kétnyelvű, akkor ezzel csak 
átvered magad.

Szánj rá egy nyarat az ………………….. nagyregényekre! Olvasd el 
legalább a Bűn és Bűnhődést és az Anna Kareninát, de ha lehet a Háború és 
Békét is!

Ne próbálj mindenáron megjelenni!

Ha próbálkozol, és elutasítanak, tűrjed!

Ha minden jól megy, sok ………………….. lesz életedben, első könyved 
viszont csak egy lehet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

5.

12.

13.

regényt ír Az írók regényt írnak.

verset ír

klasszikusokat olvas  

idegen nyelven olvas

elolvassa a Bűn és 
Bűnhődést

megpróbál fordítani
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c) Csoportosítsd az állításokat az alábbi témák alapján. Írd be az 
állítások számjelét a megfelelő helyre! Egy állítás több helyre is 
kerülhet.

  

 
 

d) Szoktál amerikai filmeket nézni? Te mit tudtál meg az amerikai 
filmek segítségével? Írj ötleteket!

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

e) Írjunk forgatókönyvet! A forgatókönyv leírja a film történetét, 
a szereplőket, a helyszíneket, a kellékeket és a legfontosabb 
eseményeket! Töltsd ki a forgatókönyv-sablont! Írd meg a saját 
forgatókönyvedet, folytasd a bekezdéseket!

5. Nézzünk filmeket! Az amerikai filmekből mindig tudunk valami 
vicceset tanulni.

a) Olvasd el az alábbi szöveget amerikai filmekről!

Dolgok, amiket soha nem tudnál az amerikai filmek nélkül:

1. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik.
2. Ha üldöznek egy városban, mindig találsz egy utcai koncertet vagy 

fesztivált, ahol eltűnhetsz.
3. Az Eiffel-tornyot minden ablakból lehet látni Párizsban.
4. Ha egy nagy üvegtáblát visznek az utcán, valaki hamarosan átmegy 

rajta.
5. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy 

pénzt találomra, és add át a taxisnak. Ez mindig a megfelelő összeg 
lesz.

6. Az amerikai anyák minden reggel tojást, szalonnát és palacsintát sütnek 
a családjuknak. A férjüknek és a gyerekeiknek azonban nincs idejük 
megenni, csak elfutnak dolgozni, illetve az  iskolába.

7. Az autók egy baleset után szinte mindig lángolnak.
8. Mindig találsz parkolóhelyet közvetlenül a mellett az épület mellett, 

amelyet meg akarsz látogatni.
9. Mindig találhatsz egy fegyvert, ha szükséged van rá

Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki tudni fogja a
lépéseket.

b) Melyik szó mit jelent a szövegben? Kösd össze a szót a 
definícióval!

   

            

10.

üldöz valakit tűzben ég

eltűnik egy tánc szabályai, hova kell tenni a lábat 

találomra pl. egy autó nekimegy egy másik autónak

megfelelő összeg megy, fut utána, nem hagyja elmenni

baleset nem fog látszani, biztonságos helyre megy

lángol  véletlenül, látatlanban

tánclépés pontosan annyi pénz, amennyi kell

Utcával kapcsolatos Autókkal kapcsolatos Egyéb

A film címe: ...................................................................

Legfontosabb szereplők: két rendőr,
.............................., ..............................,
.............................., ..............................,
.............................., ..............................,

Legfontosabb helyszínek: egy sötét 
ház, 
.............................., ..............................,
.............................., ..............................,
.............................., ..............................,

Legfontosabb kellékek: egy lezárt 
doboz,

.............................., ..............................,

.............................., ..............................,

.............................., ..............................,

Legfontosabb események, jelenetek:
Egy sötét házban két rendőr talál 
egy lezárt dobozt.
.............................., ..............................,
.............................., ..............................,
.............................., ..............................,
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6. Rövid hírek a magyar filmekről.

a) Olvasd el az alábbi híreket a magyar filmekről!

források: https://port.hu/adatlap/film/tv/liza-a-rokatunder-liza-a-
rokatunder/movie-152275
https://port.hu/adatlap/film/tv/mindenki-mindenki/movie-172821

b) Mit jelentenek a következő szavak? 

c) Melyik filmre igaz? Írd le a címét!

• főszereplője egy lány, aki a szerelmet keresi: Liza, a rókatündér
• Oscar-díjas film: .................................................................................................... 
• a filmben fontosak a japán mesék: .................................................................... 
• romantikus vígjáték: ............................................................................................ 
• rövidfilm: ................................................................................................................ 
• főszereplője Zsófi, aki új iskolába kerül: ..........................................................
• szerepel benne Erika néni: ..................................................................................
• szerepel benne Zoltán zászlós: ..........................................................................
• 2016-ban mutatták be a filmet: ..........................................................................

Liza, a rókatündér (2015) Mindenki (2016)

2015-ben mutatták be a Liza, 
a rókatündér című magyar 
romantikus vígjátékot.

Liza, a csinos, de szerény ápolónő 
tizenkét éve gondoskodik a japán 
nagykövet özvegyéről. Egyhangú 
és unalmas élete megváltozik, 
amikor születésnapi kimenőt kap. 
Elhatározza, hogy megtalálja 
élete szerelmét, ám a dolgok 
rendre rosszul sülnek el. Liza a 
japán slágerénekes, Tomy Tani 
szellemének segítségével rájön, 
hogy ő a japán mesék elátkozott 
rókatündére. Liza megpróbálja 
legyőzni az átkot, és megtalálni 
az igazit. Közben a rendőrök, 
különösen Zoltán Zászlós 
érdeklődését is felkelti a kedves 
rókalány. 

2016-ban mutatták be a Mindenki 
című magyar rövidfilmet, amely 
Oscar-díjat kapott. 1991-et írunk, 
a 10 éves Zsófi új iskolába kerül. 
Az új helyen sok minden idegen 
és furcsa, de van remény: Zsófi 
bekerül az iskola híres kórusába, 
és összebarátkozik Lizával, aki a 
legnépszerűbb lány az osztályban. 
Még nem is sejti, hogy hamarosan 
Lizával együtt kell szembeszállniuk 
a kórusvezető Erika nénivel, aki 
nem olyan kedves, mint amilyennek 
elsőre látszik.

vígjáték szabad délután vagy szabadnap

Oscar-díj 
csoport, ahol gyerekek vagy felnőttek 
együtt énekelnek

romantikus film vidám film, amelyben sok vicces jelenet van

ápolónő találkozik az igazi szerelmével

kimenő földöntúli lény, nem ember

szellem
szerelmes történet, amelynek általában házasság 
a vége

megtalálja az igazit
találkozik egy kedves emberrel, 
akivel barátságot köt

kórus nagyon rangos, filmes díj, elismerés

összebarátkozik valakivel dolgozik, segít a betegeknek

szembeszáll valakivel ellentét, vita lesz két ember között
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• Szerinted van fiú-lány barátság?
• Sok barátod van? Van legjobb barátod?
• Mit szoktál csinálni a barátaiddal?  

Miről beszélgetsz velük?
• Milyen egy jó barát?

Mi a barátság?

1. Mi jut eszedbe arról a szóról, hogy barátság? Írj gondolatokat!

2. Macska és egér
a) Olvasd el a képregényt! 
Játszd el a pároddal!

Elmegyünk sétálni?

Rendben. De ha találkozunk egy másik 
macskával, csinálj úgy, mintha éppen meg 
akarnálak enni. 

Persze. Nem probléma.
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 b) Olvasd el a kérdéseket, és egészítsd ki a válaszokat! 

• Kutya-macska barátság: mit jelenthet ez a magyar szólás?  
• Szerintem azt jelenti, hogy …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………...

• Van kutya-macska barátság? Miért van/nincs? 
• Szerintem van/nincs, mert ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………...

• Miért vicces ez a képregény? 
• Azért vicces, mert ……………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....

3. A barátság receptje 
Olvasd el a szöveget! Húzd alá azokat a részeket, amelyek egy 
igazi receptben is megjelenhetnek!

A barátság receptje
Hozzávalók:

• egy nagy evőkanál szeretet
• két kávéskanál türelem
• egy csipet humor
• egy kevés megértés
• egy nagy adag bizalom
• két csipet vidámság
• három nagy evőkanál őszinteség
• sok-sok nevetés
• rengeteg együtt töltött perc

b) Írd meg a barátság receptjét úgy, mintha igazi recept lenne!

A barátsághoz kell egy nagy evőkanál szeretet. Adj hozzá ………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

4. Mi a különbség a barát és a legjobb barát között? 
Olvasd el a szöveget!

Lehetnek ismerőseid, haverjaid, barátaid, legjobb barátaid.
Ismerősöd lehet iskolából, munkahelyről, akivel megismeritek egymást
az utcán, és köszöntök egymásnak. Haverod lehet, akivel elbeszélgettek
a világ dolgairól, elmentek együtt programokra, de nem mesélsz
neki a titkaidról. A barátoddal beszélsz számodra fontos dolgokról,
kikéred a véleményét, meghallgatod, ha neki van problémája. Közös az
érdeklődésetek, tudtok együtt kikapcsolódni.
A barát és a legjobb barát között az a különbség, hogy a legjobb barát
minden hülyeségedről tud, és mindig megmondja neked az igazat. Nem kell
előtte megjátszanod magad, ismeri minden hibádat, és jó tulajdonságodat
is. Ha kell, átszervezi miattad az egész napját, hogy találkozhassatok.
Ilyenkor viccelődtök, beszélgettek, egymás idegeire mentek, de mégis
olyan kapocs van köztetek, amelyet csak ti érthettek, és amit semmi és
senki nem tud felbontani.
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b) Keresd ki a szövegből a kiemelt szavak közül a megfelelőt!

• olyan dolgok, információk, amiket senkinek vagy csak a legjobb 
barátomnak mondok el     a titkaim (titok)

• azt mondjuk egymásnak, hogy szia     ……………………………………..
• például: őszinteség, kedvesség, hűség     ……………………………………..
• kapcsolat két ember között.     ……………………………………..
• az, amit valaki valamiről vagy valakiről gondol     ………………………………..
• szórakozni, nem tanulni, jól érezni magunkat     ……………………………………
• humoros, vicces történeteket mesél     ……………………………………..
• amivel szeretsz foglalkozni, ami érdekel     ……………………………………..

c) A szöveg alapján írd be a táblázatba, mit csinálsz az 
ismerőssel, haverral, baráttal együtt. Egészítsd ki a listát saját 
tapasztalatoddal is!

d) Mit gondolsz a következő idézetről? Beszéld meg a pároddal! 

“ A barát és a legjobb barát között az a különbség, hogy a legjobb barát 
minden hülyeségedről tud, és mindig megmondja neked az igazat.”

e) A képek alapján gyűjts és írj még különbségeket a pároddal! 

Mi a szerelem?

5. Szerinted mit jelent az, hogy szerelem? Fejezd be a mondatot! 

A szerelem az, ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

ismerős haver barát legjobb barát

...........................................

..........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

   Jobbulást!

   Kitartást!

Azt hiszem, 
kezdek  

megfázni ...

Főztem neked 
teát!

BARÁTOK LEGJOBB BARÁTOK
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6. A szerelem a gyerekek szerint
a) Melyik szó mit jelent? Kösd össze a szót a definícióval!

b) Mi a szerelem? A gyerekek szerint ez egy nagyon egyszerű 
kérdés, amelyre a következő válaszokat adták. Olvasd el, mit 
gondolnak a gyerekek a szerelemről! Írd be a hiányzó szavakat!

megkóstolja, fogják, odaadjuk, hallottam, kiabálsz, megdicséred, szeletet
 
“A szerelem az, amikor pizzát eszünk, és az utolsó szeletet nem kérjük, 
hanem …………………………... a lánynak.”

“A szerelem az, amikor anya megfőzi apának a kávét, és mielőtt odaadja 
neki, ……………………………. a kávét, hogy elég finom-e.”

“A szerelem az, ha ……………………………. egy fiú pulcsiját, és ő utána azt 
hordja minden egyes nap.”

“A szerelem az, ha valaki megbánt téged és nagyon mérges leszel rá, de 
nem …………………... vele, mert tudod, hogy azzal megbántanád.”

“Nem tudom pontosan, hogy mit jelent, de azt ……………………….., hogy 
attól függ, milyen az illatod. Ezért annyira népszerűek a parfümök és a 
dezodorok.”

“A szerelmesek csak ……………………. egymás kezét, és nézik egymást, 
miközben kihűl az ebédjük.”

7. Lackfi János: Szerelem
a) Olvasd el a következő verset. Szerinted ki beszél, és kihez 
szól a vers? Miért gondolod így? Beszélgess a pároddal!

Szerelmes vagyok Lacikába,
már harmadnapja nem eszem,
ő lesz a férjem nemsokára,
kár, hogy nem látom sohasem.

Jót játszottunk az óvodában,
épp a legutolsó napon,
de most más iskolába járunk,
határozottan fájlalom.

Párnám alatt a csoportfénykép,
rajta mosolyog Lacika,
nem tudom a nevét, se címét,
mégsem felejtem el soha.

Egyszer megnövök, bizonyisten,
ő addig szépen várni fog,
a fényképről lependerítem,
és a nyakába borulok.

b) Folytasd a sorokat! Írj mindenhova három-három példát!

• szerelmes vagyok Lacikába, ...............................................................................
• ő lesz a férjem, ....................................................................................................
• iskolába, ..............………………………………………………………………....……..járunk
• nem felejtem el Lacikát, .....................................................................................

kiabál  hideg lesz

megdicsér azt mondja valakire vagy valamire, hogy szép, 

megbánt illatszert

mérges túl hangosan beszél, sokszor azért, mert dühös

parfüm eszik egy kicsit valamiből, kipróbálja, hogy milyen 

megkóstol csúnyát mond valaki nekem, és ez rosszulesik

kihűl dühös, haragos
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c) Iskolába járunk vagy együtt járunk? Mi a különbség? Írj egy-
egy mondatot!

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

8. Dragomán György: A szerelmeslevél. 
Írtál már szerelmeslevelet? Milyen szavak vannak egy 
szerelmeslevélben? Írj néhány példát!

kedves, ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

b) Milyen lehet egy különleges szerelmeslevél? Beszéld meg a 
pároddal!

c) Olvasd el a következő szövegrészletet!

Egy tizenegy éves fiú szerelmes az osztálytársába. Nem akar egyszerű 
levelet írni, valami különlegeset és rendhagyót szeretne. Tudja, hogy nem 
tetszik a lánynak, a lány eddig nem is nagyon figyelt oda rá, ráadásul 
éppen valaki másba szerelmes. A fiú ezért elhatározza, hogy a legnagyobb 
kincsét fogja feláldozni a szerelem oltárán.
 Hosszas töprengés után azt találja ki, hogy az Amerikából kapott 
felbecsülhetetlen értékű foszforeszkáló szupermen matrica belsejére fogja 
felírni tustintával a levelét. Nehéz feladat, sokat kell gyakorolni, nem 
beszélve arról, hogy milyen reménytelenül bonyolult visszaragasztani rá a 
fényes védőpapírt, hogy ne kenődjön el.
Születésnapi ajándékba adja a lánynak, az megköszöni, de láthatóan nem 
nagyon örül. Nem szupermen a kedvence. Ahelyett, hogy az ágya fölé 
ragasztaná, inkább a másik fiúnak ajándékozza. Az viszont nagyon örül, 
megkéri a lányt, hogy segítsen neki felragasztani, díszhelyre szánja, a 
táskája közepére. Együtt ragasztják fel, szép óvatosan. 

A matrica eredeti tulajdonosának végig kell nézni a ragasztást, úgy érzi, 
mindjárt megáll a szíve. Mindjárt meg fogják látni az üzenetét, ki fogják 
nevetni. Bármit odaadna, hogy visszacsinálhassa az egészet. De ők oda 
sem figyelnek, egyetlen dolog fontos, hogy a matrica pont középen 
legyen. Nem veszik észre a levelet, a fiú agyán átfut, hogy most évekig 
nézheti majd a szerelmeslevelét a vetélytársa táskáján, amikor észreveszi, 
hogy a lány tenyerében ott a lehúzott védőpapír. A ragasztás sikerült, 
a lány eldobja a papírt, a fiú akkor meglátja, hogy a lány tenyerén ott 
levél lenyomata, mintha egyenesen a tenyerébe írhatta volna bele, hogy 
milyen nagyon és milyen régóta szereti őt. A lány belenéz a tenyerébe, 
és nem hisz a szemének. Felnéz, a tekintete találkozik a fiú pillantásával. 
Rámosolyog. Csoda történt.

d) Miért mosolyog rá a lány a fiúra? Fejezd be szóban a 
történetet!

e) Írj egy-egy mondatot a következő szavakkal, kifejezésekkel!

levelet ír: Ma már ritkán írunk hagyományos levelet, inkább e-mailt 
küldünk.

• szerelmeslevelet kap: .........................................................................................
• tetszik valaki valakinek: .....................................................................................
• matrica: ……………………………………………………………………………………………….
• ajándékba ad valakinek valamit: ........................................................................
• kinevet valakit: …………………………………………………………………………………….
• észrevesz valamit/nem vesz észre valamit: …………………………………………..

.………………………………………………………………………………..................................
• rámosolyog valakire: ……………………………………………………………………………
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f) Írj és rajzolj egy különleges, modern szerelmeslevelet! Meséld 
el, hogy hogyan juttatnád el a címzettnek!

9. Társkereső hirdetések: 
Olvasd el az alábbi hirdetéseket!

a) Írd le, ki kinek lehet a párja és miért?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

b.) Gyűjtsd ki a hirdetésekből, milyen szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségeket említenek bennük! Folytasd a sort saját példákkal! 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

c) Szerinted milyen sorrendben történnek az események?  
Számozd be az állomásokat!

….. tetszik valaki
….. randiznak: elmennek együtt moziba vagy étterembe
….. összeköltöznek egy lakásba
….. bókol vagy bókokat kap
….. a fiú megkéri a lány kezét
….. megismerkedik egy lánnyal/fiúval
….. együtt járnak
….. összeházasodnak

d) A te országodban milyen állomások vannak? Van sorrendjük? 
Beszélgess a pároddal!

60-as magas úr keres 45-60 éves  budapesti hölgyet, aki szereti a  
atermészetjárást, szeret rejtvényt fejteni, biciklizni.
Jelige: Sportos 

Magányos 37 éves nő keres korban hozzáillő párt. Ha szeretsz olvasni, moziba 
és színházba járni,  írj!
‘Álmodozó’ jeligére.

Fiamnak keresek feleséget. 32 éves, háza, autója van. Budapesttől  30 km-re 
lakik. Csinos, 25-30 éves nőkkel ismerkedne. Kicsit félénk, ezért kérem, az 
érdeklődők levelet írjanak: felenktomi@gmail.com

Ősz hajú, barna szemű, 55 éves özvegyasszony vagyok. Keresem társamat egy 
60-as úr személyében, akivel együtt kikapcsolódhatunk . 
Jelige: Lágy szellő   

Budapesti, 29 éves tanárnő keresi kedves, szolid párját. Akár vidéki életet is el 
tudok képzelni az igazival. Leveleket várok a címemre.
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• Milyen eszközöket használsz otthon és az iskolában?
• Milyen gyakran használod az okostelefont és a laptopot?
• Szerinted naponta mennyi időt egészséges számítógépezni?
• Mik a veszélyek?

1. Miért jó vagy veszélyes okostelefont használni? Egészítsd ki a 
táblázatot! 

 
 

Beszéljétek meg kis csoportokban! Használjátok a 
véleménykifejezés eszközeit!

2. Mi a kakukktojás? Húzd alá, és indokold meg szóban!

• okostelefon, számítógép, laptop, füzet
• tévé, rádió, repülőgép, videó
• laptop, könyv, Ipad, e-book
• mp3-lejátszó, kávéfőző, hifi-torony, laptop
• Facebook, YouTube, Instagram, Messenger
• Pinterest, Messenger, Viber, What’s App
• Instagram, Facebook, Pinterest, e-book

Okostelefont használni jó, mert... Okostelefont használni veszélyes, 
mert...

Szerintem...
Úgy gondolom, hogy...
Azt gondolom, hogy...
Nekem az a véleményem, hogy...

Szerintem is így van.
Egyetértek veled.
Igazad van.
Én is így gondolom.

Igazad van, de…
Szerintem inkább…
Én azt gondolom, hogy…
Nekem más a véleményem.
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3. Melyik alkalmazással mit lehet csinálni? Írd be a táblázatba! 
(Egy válasz több helyre is kerülhet.)

fényképeket posztolni, üzenetet írni, születésnapi bulit szervezni, 
kommentelni, ötleteket gyűjteni, videókat nézni, vásárolni, megosztani, 
filtert használni, csoportot csinálni, megkérdezni a házi feladatot, 
barátokat találni, követni valakit, lájkolni egy képet/egy bejegyzést
 

 

4. A közösségi média
a) Olvasd el az alábbi cikket a közösségi médiáról!

A 21. században az online világban éljük az életünk nagy részét. A 
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oldalakat használjuk szórakozásra, 
kikapcsolódásra, kapcsolattartásra. Szerezhetünk barátokat, követhetünk 
hírességeket, belenézhetünk mások életébe. Megoszthatunk magunkról 
fotókat, videókat és életeseményeket - minden csak tőlünk függ. 
Csatornákat már nemcsak a tévében, hanem a YouTube-on is nézhetünk: 
több milliárd videó közül választhatunk a nekünk érdekes témák közül.

A következőkben három fontos közösségi média oldalról olvashatunk, 
amelyeket Magyarországon használunk.

Meglepő módon az Amerikában rendkívül sikeres Twitter Magyarországon 
egyáltalán nem népszerű. A magyar tinédzserek a Snapchet, Musicaly, Tik 
Tok és Pinterest alkalmazásokat használják szívesen. 

A közösségi média a 21. századi ember fontos eszköze, de okosan kell tudni 
használni, mert hamar függőséget okozhat, és elfelejtjük, hogyan kell élni 
a való világban. 

Facebook Instagram Pinterest

Facebook Instagram Pinterest

Alapítás: 
2004, Mark Zuckerberg
Havi aktív felhasználó: 
2 milliárd

A felhasználók ma már 
Facebookról szerzik be az 
alapvető információkat. 
Szerezhetnek barátokat, 
követhetnek oldalakat, 
csatlakozhatnak 
csoportokhoz. Lehetőség 
van még online játékra, 
és a piactéren termékeket 
árulni. A hírfolyamban és 
a történetekben fotót, 
videót, linkeket is meg 
lehet osztani.  

Alapítás: 2010, Kevin 
Systrom és Mike Krieger
Havi aktív felhasználó: 
700 millió

Alapvetően okostelefonos 
alkalmazás, ahol fényképek 
mellett videókat is fel 
lehet tölteni. A fotókat 
csinosíthatjuk: filtereket és 
effekteket tehetünk rájuk. 
Az alkalmazásból indult el 
a # (hashtag) jel, amely 
segítségével témákat, 
embereket jelölhetünk meg. 
Instagramon követhetjük 
az embereket. Leginkább 
a hírességek oldalai 
népszerűek. 

Alapítás: 2010, Paul Sciarra, 
Evan Sharp és 
Havi aktív felhasználó: 
12 millió

A Pinterest egy amerikai 
közösségi képmegosztó 
weboldal és alkalmazás. 
A regisztrált felhasználók 
témák szerint (pl. divat, 
főzés, lakberendezés) 
fényképeket oszthatnak 
meg egymással. Főleg a 
nők körében népszerű: 
a pineket 97%-ban nők 
osztják meg. A pin azt 
jelenti, hogy egy képet, 
ötletet feltűzünk az 
üzenőfalra. 
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b) Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!

• Mikor alapították a Facebook-ot? 
…………………………………………………………….........................................................

• Milyen alkalmazásokat használnak a tinédzserek Magyarországon? 
.................................................................................................................................

• Mikor használjuk a # jelet? 
……………………………………………………………………….............................................

• Mire jók a közösségi oldalak?
.................................................................................................................................

• Hány ember használja az Instagramot egy hónapban? 
.................................................................................................................................

• Mik a közösségi média veszélyei?
……………………………………………………………………………………………………………

c) Húzd alá a helyes szót!

Mark Zuckerberg alapította/felhasználta/alkalmazta a Facebook-ot.
Az Instagram alapvetően mobiltelefonos alapítás/alkalmazás/felhasználás. 
A magyar alapítók/felhasználók/alkalmazások a Snapchat és a Musicaly 
alkalmazásokat kedvelik.
2010-ben felhasználták/alkalmazták/alapították az Instagramot.
A legtöbb havi alkalmazóval/alapítóval/felhasználóval a Facebook 
rendelkezik. 

d) Milyen közösségi alkalmazásokat használsz, milyen gyakran, és 
mire használod őket? Írj mondatokat erről!

Mindennap használom a Facebookot, fényképeket osztok meg, beszélgetek 
a barátaimmal, és kommentelek a videók alá.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Mit jelentenek az alábbi emodzsik? 
a) Kösd össze!

  

b) Írd le, mit jelenthetnek ezek az emodzsik!

Mérges vagyok!

Sírva nevetek!

Tetszik!

Szomorú vagyok!

Puszi!

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
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6. A magyar nyelvű Youtube. Olvasd el az interjút!

Interjú Pali23-mal, a magyar nyelvű Youtube első csatornatulajdonosával, 
aki elérte a 100.000 feliratkozót.

• Mit jelent szerinted napjainkban magyar nyelvű Youtubernek* lenni?
• Szerintem  ez egyszerre könnyű és nehéz feladat. Nehéz, mert a 

csatornádon kb. 15 millió feliratkozó lehet maximum, hiszen nagyjából 
ennyien beszélnek magyarul. Sosem érheted el az angol nyelvű videók 
népszerűségét. Könnyű feladat, mert kevés jó magyar Youtuber van, és 
ha befutott csatornád van, irányíthatod a magyar trendeket. 

• Milyen egy átlagos napod? Mit szoktál csinálni?
• Reggelente mindig megnyitom a Youtube-ot, és megnézem, hogy 

vannak-e új videók. Kb. 300 csatornát követek, ezek újdonságait 
szeretem az elsők között megnézni. Délelőttönként ötletelek az 
új videókról, és egyetemre járok. Jelenleg végzős kommunikáció 
szakos egyetemista vagyok. Délutánonként sportolok, találkozom a 
barátaimmal vagy videót készítek. Járom Budapest utcáit, és veszem 
fel a legújabb adásokat. Esténként moziba vagy buliba megyek. Nincs 
két egyforma napom.

• Mik a legfontosabb lépések, ha színvonalas Youtube-csatornát 
szeretnénk indítani?

• Találnod kell egy jó tematikát. Olyan témákról kell videót készítened, 
ami mindig foglalkoztat. Tudnod kell mindig újat tanulni. Fontos, hogy 
legyen egy jó kamerád és laptopod.

• Mi volt a legjobb pillanat eddigi videós karrieredben?
• Az a pillanat, amikor az egyik videóm, amit a Városligetben forgattam, 

elérte a 100.000 megtekintést. Akkor nagyon büszke voltam magamra.

• Van olyan videód, amit ma már inkább letörölnél valamelyik 
csatornádról?

• Nincs olyan. Minden videómat úgy töltöm fel, hogy tudom, hogy ezek 
ott maradnak a csatornámon és vállalom a tartalmat, amit feltöltök. 

• +1 Melyik magyar filmet ajánlanád egy külföldinek, ha meg szeretne 
ismerkedni a magyar filmekkel? 

• Gyerekkori kedvencem a Macskafogó, de a Kincsem című filmet is 
tudom ajánlani.

*ejtsd: jútúber

a) Mit jelentenek az alábbi, Youtube-bal kapcsolatos kifejezések? 
Kösd össze!

lejátszási lista véleményt ír 

feltölt nem tetszik valami

kommentel kedvenc videók egymás után

lájkol videós felületre saját tartalmat tesz fel

diszlájkol videó megnézése

megtekintés tetszik valami

csatorna felhasználó, aki minden tartalmat szeretne 

feliratkozó saját videók sorozata
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b) Írj kommentet Pali23 videója alá! c) Pali23 egy napja. Az interjú alapján állítsd össze Pali 23 
pénteki és szombati napját! Használd a fantáziádat!

d) Beszélgessetek párban! Milyen Youtube-csatornákat néztek? 
Mi a kedvencetek? Gondolkoztatok már azon, hogy videókat 
készítetek?

Péntek Szombat

Reggel

Délelőtt

Délben

Délután

Este

Kommentek:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Pali23: Botrány a Városligetben

123.400 megtekintés

Éppen a Városligetben voltam, 
amikor a tó mellett megjelent 3 
flamingó. A madarak az Állatkertből 
léptek le, sikerült levideóznom, 
ahogy a gondozók kergetik őket, 
majd visszaviszik az Állatkertbe. 
Nézzétek meg! Nagyon izgi!

350      MEGOSZTÁS560E
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• Mi a kedvenc sportod?
• Sportolsz valamit? Milyen gyakran sportolsz?
• Van kedvenc sportolód? Mit tudsz róla? Miért ő a kedvenced?
• Ismersz híres sportolókat Magyarországon? 

1. Milyen sportágakat ismersz? 
Írd be a sportágakat a megfelelő helyre! Egy szó több helyre is 
kerülhet.

foci, úszás, síelés, vívás, kosárlabda, tenisz, korcsolyázás, strandröplab-
da, jéghoki/jégkorong, vízilabda, pingpong, futás, kézilabda, torna, sakk, 
biciklizés

2. Szilágyi Áron híres magyar vívó, olimpiai bajnok, világbajnok 
és Európa-bajnok. A vele készült interjúban mesél a szerelemről, 
életéről, egy tökéletes napjáról. 
a) Melyik szó, kifejezés mit jelent? Kösd össze a szót a definícióval!

labdajátékok téli sportok

vízi sportok nyári sportok

emlék aki megnyer egy versenyt

egy fedél alatt él bátran csinál valamit, de veszíthet is vele

siker valami nem sikerül

kudarc ami régebben történt velünk, visszagondolunk rá

vesztes egy házban, együtt lakik valakivel

győztes aki elveszít egy versenyt

megbán valamit sajnál valamit utólag

vív valamit elérünk. jó eredménnyel teljesítünk

kockázatot vállal karddal küzd egymás ellen, sportol
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b) Olvasd el az interjút!

1. Mi a legkedvesebb gyerekkori emléke?
A családi karácsonyok. Korábban évekig ugyanabban a társasházban lak-
tunk a nagyszüleimmel, unokatestvéreimmel, s az ünnepeket is mindig 
együtt töltöttük. Gyerekként nagyon kellemes és meghatározó volt ez 
számomra. Ezt a szokásunkat a mai napig megtartottuk, noha már nem 
élünk egy fedél alatt.

2. Ki volt élete első szerelme?
Nehéz megállapítani, hogy annak idején mi számított szerelemnek, hiszen 
például az oviban egyszerre kilenc csoporttársam is tetszett. Amikor 
Bettivel elkezdtünk találkozgatni, megismerkedni, akkor vált ismertté 
számomra, mi is az igazi szerelem.

3. Mit bánt meg utoljára?
Hogy a december eleji, győri Világkupa-versenyen nem vívtam játékosab-
ban, több kockázatot vállalva.

4. Kitől kellene bocsánatot kérnie és miért?
Minden versenyen a maximumot akarom kihozni magamból, olykor sikerül, 
máskor nem. Utóbbi esetben sajnálom a nekem szurkolókat, hogy nem a 
legjobb Szilágyi Áront láthatták, s elnézést szoktam kérni ezért.

5. Hogy nézne ki egy tökéletes napja?
Szeretem a hétköznapokat, mivel imádok vívni, élvezem az edzéseket, a 
munkát. Ugyanakkor otthon is szívesen vagyok a feleségemmel, és mindig 
törekszünk arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt. Amikor ezt a kettőt 
harmóniába tudom hozni, az számomra tökéletes.

8. Hol ette életében a legjobbat?
Sok helyre eljutottam, és sok ételt kóstoltam már, de mindig az otthoni 
ízek, a szüleim főztje, ami a legjobban ízlik. Talán a társaság és az ottho-
ni hangulat is segít ebben.

7. Kinek, minek a hangját szereti legjobban?
Otthon a feleségem, Betti hangját, a teremben pedig a pengék csörgését.

8. Mire nem sajnálja a pénzt?
A minőségi táplálkozásra, hiszen a hivatásomnál fogva is oda kell figyel-
nem arra, mit és hogyan eszem.
https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2018/01/09/101-kerdes-szilagyi-aronhoz/
(Az interjú eredetileg a Nők Lapja 2018/1. lapszámában jelent meg. Szöveg: Varbai-B. Csák Amarilla
Fotó: Nagy Attila)

c) Igaz vagy hamis? Írd be!

Szilágyi Áron a mai napig egy házban él a nagyszüleivel. hamis

Gyermekkorában nagyon szerette a közös 
családi karácsonyokat.

A feleségét Bettinek hívják.

Jobban szereti a felesége a hangját, mint a pengék csörgését. 

Fontos számára az étkezés, hiszen egy sportolónak figyelnie 
kell arra, mit eszik. 

Szereti a szülei főztjét, de a felesége főz a legjobban. 

Imád vívni, szereti az edzéseket, a hétköznapokat. 

Úgy gondolja, hogy a győri Világkupa-versenyen kihozta 
magából a maximumot. 

Az óvodában sok lány tetszett neki. 
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d) Ki a kedvenc sportolód? Keress róla információkat az inter-
neten, és töltsd ki az adatlapot!

e) Képzeld el, hogy interjút készítesz a kedvenc sportolóddal! Mi-
lyen kérdéseket tennél fel neki? Írd le a kérdéseket!

………………………………………………………………………………………………………………?

………………………………………………………………………………………………………………?

………………………………………………………………………………………………………………?

………………………………………………………………………………………………………………?

………………………………………………………………………………………………………………?

3. Hosszú Katinka híres 
magyar úszónő, olimpiai 
bajnok, Európa-bajnok, 
világbajnok. Gyakran 
posztol a közösségi 
oldalain: az Instagramon 
és a Facebookon is. 
a) Mit látsz a képen? 
Beszéld meg a pároddal, 
majd írjatok kommentet 
a kép mellé!

b) Milyen lehet Katinka heti beosztása? Mit csinál egy hétköznap 
és hétvégén? Beszéld meg a pároddal! Nézz utána a Facebookon is!

név:

nemzetiség:

életkor:

foglalkozás:

család:

hobbik:

kedvenc étel és ital:

kedvenc szín:

kedvenc film:

érdekesség róla:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat és 
vasárnap

5.15 - felkel
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c) A következőkben egy olimpikon egy napjának leírását olvasod. 
Írd be a kimaradt szavakat a megfelelő helyre!

reggelizem, futótársak, rajongóm , zenére,  eseményre, arany, válaszolok, 
alkalom 

Egy élsportoló élete reggel 6 órakor edzéssel indul. Általában 5 órakor 
kelek, és biciklivel megyek a reggeli edzésre. Bemelegítek 20 percet, majd 
1,5 órán keresztül a medencében úszom. 8.30 és 9 között 
Általában a menedzseremmel vagy az edzőmmel beszélgetek reggeli után. 
Fontos megtervezni és egyeztetni, mikor milyen 
készülök, milyen feladataim vannak azon a napon. Délelőtt szánok egy 
órát a közösségi médiára és a sajtóra: emailekre                     , interjút 
adok, posztolok. Délutánonként futok a Margit-szigeten. Szeretem az itteni 
pályát, kedvesek a                      , és több olimpikon is szokott itt edzeni. 
5 órakor ismét az uszodában vagyok, és 8 óráig biztosan úszom. Volt 
egyszer olyan                     is, hogy este 11-kor szálltam ki a medencéből. 
Nagyon élvezem az edzéseket. Egyszer egy                       megkérdezte, 
hogy nem zavar-e, hogy mindennap hajat kell mosnom. Én azt válaszoltam 
neki, hogy a csillogó                 olimpiai medálért megéri küzdeni és akár 
mindennap hajat mosni. Lefekvés előtt még megnézem az aznapi fontos 
eseményeket és híreket, és általában                    alszom el.

d) Az edzésekhez megfelelő étrend is szükséges, amelyet spor-
torvosok állítanak össze. Most te vagy a sportorvos! 
Állíts össze egy olyan napi menüt, amely tartalmaz:

• két adag zsírt,
• négy adag proteint (egy adag zsír+protein, egy adag szénhidrát+protein és két adag protein) 
• három adag szénhidrátot (egy adag zsír 50 gr, egy adag protein és szénhidrát 100-100 gr)

e) Írd le választásodat! Találj ki egy receptet az alapanyagokból!
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4. Ismered Lionel Messit, a híres focistát? Mit tudsz róla? 
Tippeld meg, melyik információ a helyes! Ha kész vagy, nézz 
utána a válaszoknak az interneten!

• Lionel Messi angol/spanyol/argentin focista.
• Jelenleg a Real Madrid/FC Barcelona/Bayern München játékosa.
• 1987-ben/1988-ban/1989-ben született.
• Messinek egy/kettő/három gyermeke van.
• Feleségével akkor ismerkedtek meg, amikor Messi gyerek/középiskolás 

diák/fiatal felnőtt volt.

Szénhidrát Protein Zsír

Rizs
Kuszkusz
Burgonya
Kenyér
Tésztaféle
Köles
Zab
Tök
Gyümölcsök
Méz

Bab
Borsó
Csicseri-
borsó
Szója
Joghurt
Tej

Csirke
Pulyka
Tojásfehérje
Zsírszegény 
joghurt

Lazac
Túró
Kacsa
Tökmag
Pisztácia
Dió
Mák

Avokádó
Magvak
Tojássárgája
Olajok
Zsíros sajtok
Szezámmag
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A mi Messink

b) Most egy magyar novellát fogsz olvasni, amelynek a címe A mi 
Messink. Mit jelent ez a cím? Gyűjts néhány ötletet!

c) Olvasd el a szöveg első részét! 

Szabó Borbála: A MI MESSINK
(Zoárdnak és Baskának)

A Balogh család gondterhelten tanácskozott sükedi házuk nappalijában. 
Az apa, Ottó fel-alá járt és a tenyerét dörzsölgette:
– Annyi a lényeg – szögezte le -, hogy egyetlen nagy dolgot kell venni a 
pénzből, nem szabad elaprózni!
A két gyerek, a tízéves Isti és a nyolcéves Ottóka is törte nagy, busa ko-
bakját, hogy mitévők lehetnének evvel a tizenkétmilliárd forinttal, amit 
a lottón nyertek? Ez kétszerese volt a Magyarországon valaha megnyert 
legnagyobb összegnek. 
Ottóka izmos kis lábai hirtelen megfeszültek, felpattant a kanapéról. Volt 
egy ötlete.
- Én tudom, hogy mit vegyünk! Vegyük meg Lionel Messit! Állítólag most el 
akar jönni a Barcától, 400 millió euró a kivásárlási ára. Pont ennyi pénzünk 
van, apa, vegyük meg, lééégyszi! 
Ottó szeme csillogott, mint a gyémánt. A két fiú örömében rugdosni kez-
dett a levegőbe, mintha máris Messivel fociznának. De az édesanyjuk nem 
volt meggyőzve.

- Minek nekünk ide még egy férfi? Csak főzhetek majd még arra is… 
- Gyöngyikém, arra gondolj, hogy egész Süked meg fog őrülni az iri-
gységtől. Kőrösladányi Feriéket meg megüti a guta, hogy van valamink, ami 
nekik nincs!
Most már az asszony szeme is csillogott. Végre eldőlt a dolog.
Lionel Messi egy verőfényes tavaszi délelőtt érkezett meg Baloghékhoz. 

d) Válaszolj a kérdésekre!

e) Szerinted mit csinált Messi a családnál? Hol aludt? Mit csinált 
egy nap? Írj néhány mondatot, és beszéld meg a pároddal!

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Hol lakik a Balogh család? Sükeden.

Mennyi pénzt nyert a Balogh család a lottón? 

Hogy hívják a két fiút? 

Mi volt a kisebb fiú ötlete? 

Miért nem akarja az anyuka megvásárolni Messit? 

Miért gondolja meg magát? 

Mikor érkezik meg Messi a családhoz? 
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f) Olvasd el a szöveg második részét! 

A gyerekek még suliban voltak, amikor a taxi leparkolt odakint. A ház ura 
sem volt otthon, így a nejére hárult a feladat, hogy fogadja a vendéget. Ő 
fel is vette a legcsinosabb otthoni szabadidőruháját, besütötte a haját, úgy 
várta a híres világklasszis érkezését.
- Háj, ájm Gyöngyvér. Lédi Gyöngyvér. - búgta és kezet nyújtott, miközben 
leplezni próbálta csalódását, amiért Lionel Messi egy teljesen átlagos, 
alacsony kis ürge volt. Azért remélte, hogy nem volt pénzkidobás.
Bevezette a házba az új lakót. A mosókonyhában ágyazott meg neki, volt 
egy kis szekrénye, Istike régi íróasztalát is megkapta, a mosógépet meg 
átvitték a fürdőbe. 
Leó hamar beilleszkedett a családba. Hajnalban kelt és gimnasztikázott a 
kertben. Beszélni keveset tudtak vele, de a csodacsatár nem is igen igényelte 
a társalgást. Viszont nagyon engedelmes volt, mindenkinek kedvére tett. 
Edzést tartott a fiúknak, lement velük a pályára focizni: attól kezdve senki 
nem mert belekötni a Balogh-testvérekbe. De a felnőtt csapatban is nagyot 
alakított. Süked emberemlékezet óta nem nyert falukupát, Leóval ez is 
gyerekjáték volt. 
De Messi nemcsak a futball területén jeleskedett: a háztartásban is szívesen 
besegített, ha épp nem volt pályán. A családtagok hétvégente már-már 
összekaptak rajta. 
- Apa, levihetjük a Leót focizni? 
- Még mit nem! Majd miután segített apának sövényt nyírni! 
- Állj! Csak a testemen keresztül! Először krumplit kell pucolnia, ha azt 
akarjátok, hogy legyen ma ebéd!
Baloghék egyik este persze áthívták a Kőrösladányiékat vendégségbe, hogy 
megüsse őket a guta. Lionel Messi szolgálta fel a marhapörköltet, a vendég 
házaspár sápadtan viselte a megaláztatást. Gyöngyvér egyre gyakrabban 
fordult meg a templomban is: mindig Leóba karolva érkezett, mint egy 
királynő.

g) Párosítsd a kiemelt szavakat a definíciókhoz!

h) Olvasd el a szöveg harmadik részét!

Három felejthetetlen év telt el így. Azonban egy nyirkos őszi napon elkezd-
tek rosszra fordulni a dolgok. Leó hízásnak indult a magyaros koszttól, egyre 
kevesebbet mosolygott és mintha gyengébben is focizott volna. Éjszakánként 
hol pergő, idegen nyelvű beszéd, hol különös, szűkölő hangok szűrődtek ki a 
szobájából. A család aggódott kis kedvencéért.

- Szerintem sír. - suttogta Lédi Gyöngyvér a férjének a hitvesi ágyban.
- Talán hiányzik neki a Barca. - vélekedett Ottó.
- Vagy inkább a felesége, te hülye! Meg a gyerekei. Láttam róluk képet az 
interneten, nagyon tündéri kis család.
Aztán egy vasárnap délután megtörtént a baj. A fiúk szokás szerint levitték 
a térre rugdosni Leót, amikor is a negyedik osztályos Tóth Zsiga egy ügyes 
mozdulattal elvezette a labdát a világklasszis mellett. Messi szuszogva 
igyekezett utolérni a kisfiút, de mindhiába, a kis Tóth Zsiga kapura vezette 
és bebikázta a gólt. Ekkor Leó hanyatt lefeküdt a pálya közepén, és másnap 
reggelig fel sem kelt onnan. Végül Ottónak kellett kimennie érte hajnalban, 

a férfi, a családfő a ház ura

tornázott

otthoni ruha, melegítő: 

nagyon könnyű feladat, munka

szuper, kiváló focista, aki elöl játszik és sok gólt rúg

magas növény, általában egy út mellett vagy kert körül

normális, nem különleges

férfi, pasi (szleng)

egy közösség (pl. osztály, baráti kör) része lesz
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mikor eleredt az eső, nehogy megfázzon. 
Látszott, hogy ez így nem mehet tovább. Leót már nem motiválja a sükedi 
közeg, újabb kihívásokra van szüksége. 
- El kell adnunk. - jelentette be búsan a családfő. Csakhogy Messit nem vette 
vissza a Barcelona, sem a Real Madrid, végül a Fradinak és a Tokánypusztának 
se kellett. Mindenki azt mondta, hogy kövér és öreg. 
Egy reggel a család megint a nappaliban tanakodott, akárcsak három éve. 
Végül az apa felsóhajtott. Behívta Leót, és közölte vele a döntést.
- Gó hóm, Leó! Gó hóm.
Messi halványan elmosolyodott – ez szívmelengető volt, mert hónapok óta 
nem látták mosolyogni. A gyerekek sírtak, de a felnőtteknek is nedves volt 
a szeme, amikor Lionel Messi, a világ legjobb focistája intett nekik, és mackós 
cammogással a sükedi távolsági busz megállója felé indult. Hóna alatt a 
disznótoros, amit Gyöngyvér asszony csomagolt neki a hosszú útra.

h) Igaz vagy hamis? Írd az állítások mellé!
  
 
 

 

i) Messi hazautazott, de nagyon hiányzott Ottónak a focista. 
Amikor megtanult az iskolában írni, levelet írt Messinek. 
Szerinted mit írt neki? Írd meg Ottó levelét!

Messi egyre kövérebb lett a magyaros ételektől. igaz

Ottó szerint Messinek hiányzott a felesége.

Egy harmadik osztályos fiú ügyesebb volt a focipályán, mint Messi.

A család úgy döntött, hogy el kell adni a focistát. 

Egyik csapat sem akarta megvásárolni a sportolót. 

Az anyuka megmondta Messinek, hogy haza kell mennie. 

Messi hazament, és magyaros ételeket kapott a családtól az útra.

Szia, Lionel!
Hogy vagy? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................
Ottó



IKONJEGYZÉK

Írd le!

Írj választ!

Egészítsd ki!

Írj kérdést!

Írd be a táblázatba!

Húzd alá!

Nézz utána az interneten!

Rajzold le!

Számold ki!

Találd meg a párokat!

Gyűjtsd össze!

Csoportosítsd!

Olvasd el!

Olvasd hangosan a pároddal!

Beszélgess a pároddal!

Gondolkodj el! / Nehéz feladat!

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Budapest, 2019


