2020.05.18.
8. oszt. nyelvtan
Téma: Az alkalmi beszéd. Köszöntő
Készíts rövid jegyzetet!
Az alkalmi beszéd valamilyen nevezetes hivatalos (pl. március 15-ei ünnepség) vagy magánjellegű (pl.
a dédmama 85. születésnapja) esemény, ünnep kapcsán hangzik el. Ezek a beszédek lehetnek
hosszabb vagy rövidebb terjedelműek, előre megírtak vagy rögtönzött, a helyszínen megfogalmazott
szövegek. Az alkalmi beszéd elhangozhat nagyobb hallgatóság vagy szűkebb kör előtt. Mivel alkalmi
beszédet mindig valamilyen jeles esemény kapcsán mondunk, figyelnünk kell arra, hogy beszédünk az
alkalomnak megfelelő stílusú, őszinte és könnyen érthető legyen.
AZ ÜNNEPI BESZÉD
Tanév kezdetén és végén, valamint különböző ünnepségeken az adott alkalomhoz kapcsolódó
beszédet hallgathatsz meg. Ilyenkor ünnepi beszédeket mondanak az előadók. Az ünnepi beszédre
jellemző, hogy a felszólaláshoz és a kiselőadáshoz hasonlóan felkészülés előzi meg, témája kötött,
azaz mindig az adott alkalom határozza meg. Az előadó stílusa emelkedett, választékos, és
beszédével inkább a hallgatóság érzelmeire hat.
Az ünnepi beszédre való felkészülés sokban hasonlít a kiselőadásra való felkészüléshez:
1. Anyaggyűjtés. Annak végiggondolása, hogy a téma kapcsán miről szeretnénk beszélni.
Anyaggyűjtés hiteles nyomtatott és elektronikus források segítségével.
2. Elrendezés. A gondolatmenet megtervezése, az anyag vázlatának elkészítése.
3. Összeállítás. A beszéd kidolgozása, ügyelve a tartalom mellett az igényes szóhasználatra, az
emelkedett stílusra. Annak végiggondolása, milyen nem nyelvi jeleket célszerű beszéd közben
használni.
4. Emlékezetbe vésés. A beszéd megtanulása, gyakorlása.
5. Előadás. Az ünnepi beszéd előadásakor ügyelni kell a megfelelő hangerőre, hangsúlyra. (Hasznos,
ha az előadó kezében tartja a szöveget, így nem jön zavarba, ha elfelejt valamit.)
A KÖSZÖNTŐ
Köszöntőt mondunk, ha valakihez vagy valakikhez születésnapjuk, házasságkötésük vagy életük más
fontos eseménye alkalmából rövid, emelkedett hangú beszédet intézünk. Az ünnepi beszéddel
szemben a köszöntő rövidebb terjedelmű és általában a helyszínen rögtönzött, nem előre megírt
szöveg. A köszöntők mondásakor a következőre kell ügyelnünk:
1. Stílusunk legyen ünnepélyes, itt is figyeljünk a megfelelő szóhasználatra!
2. Legyünk személyesek, a köszöntő arról és ahhoz szóljon, akit köszöntünk!
3. Szavaink mindig legyenek őszinték és szívből jövők!

2020.05.21.
8. oszt. nyelvtan
Téma: Az alkalmi beszéd. Köszöntő
Készíts egy alkalmi beszédet, vagy egy köszöntőt!
Téma lehet akár a ballagás is. Szedjétek össze gondolataitokat, emlékeiteket. Milyen szavakkal
búcsúznátok tanáraitoktól, diáktársaitoktól? Ünnepi beszédbe idézeteket is beszúrhattok.
Ha köszöntőt írnátok inkább, akkor is valamilyen aktuális eseményhez kössétek! Vegyétek figyelembe
a köszöntő írásakor a szabályokat!
Legalább 10-15 mondatos alkalmi beszédet vagy köszöntőt kérek!

