
STOPPOLT  
VERSEK 

  
versfeldolgozási projekt  

 
 

nemcsak dráma és média  
szakosoknak 

 
 

Kipróbálhatjátok kreativitásotokat, digitális jártasságotokat,  
felmutathatjátok versmondási képességeteket,  

és a közös alkotás eredményét. 
 

Minden csapatot két-három főből szervezzetek meg! 
        (versmondó - digitálisan rögzítő és vágó – esetleg rendező, berendező, 
                            amennyiben szükséges, statiszta lehet több is)   

 
Egy listából választott és egy szabadon választott versfeldolgozást kell készíteni. 

Ha a szöveg hossza meghaladja a 3-4 percet,  
akkor részletet kell választani a műből. 

Egy versmondótól maximum 3x2 pályaművet fogadunk el. 
A felvételek a FORRAI - STOPPOLT VERSEK sorozat részei lesznek. 

 
A felvételeket MP4 formátumban kell elkészíteni. 

Képarány: 16:9        Felbontás: lehetőleg 1920x1080     Tájolás: fekvő 
 
Kötelező adatok:  
A felvételt a mű szerzőjével, címével és, ha van, fordítójának kiírásával kell 
kezdeni. Ha a műből csak részlet hangzik el, akkor azt is jelezni kell. 
 
A végén fel kell tüntetni a versmondó és a felvétel készítőinek nevét.  
(Az adatok fekete alapon, fehér betűkkel jelenjenek meg).  
 
 
Segítséget, tanácsot kérhettek a magyartanároktól és az informatika- és 
médiatanártól és a könyvtárostól, akár a csapatösszeállításban is.  
 
Schauermann Andrea tanárnőnél lehet jelentkezni, ha szeretnétek a felvétel előtt 
elmondani a verset. 
 
 A legjobbakat az iskola egységes sorozati felületén feltöltjük a youtube-ra.  
 A kikerülő felvételek tanárokból és diákokból álló csapat szavazatai alapján 
rostálódnak. 

 
A könyvtárban regisztrálhatjátok a versekhez a nevező csapatot. 

A regisztráció kezdete: 2022. október 27. 
 

Minden hónap legjobb felvételeinek készítői magyar 5-ös érdemjegyet 
és 5 óra közösségi órát kapnak jutalomként. 

 
Minden évben lehetőség lesz a legjobb felvételek levetítésére az iskola valamelyik 

rendezvényén, akár már a 2023-as Szerelmes délutánon. 
 

A tanév végén pedig közösen megszavazhatjátok az év legjobb 3 felvételét is, 
melyek alkotói, jutalomban részesülnek. 



Az elkészült felvételeket a FORRAI felhőbe tölthetitek föl.  
 

Feltöltési határidők: 2022. november 15. 
                                   2022. december 15. 

                             2023. január 15. 
 

Feltöltés helye: 
 

https://felho.forrai.eu/ 
felhasználónév: stoppolt 

jelszó: versek22 
 

A kötelező versek listáját a DÖK-képviselőn keresztül megkapjátok a telefonotokra,  

nyomtatva pedig a könyvtárban is eléritek. 
                 
A regisztrációhoz a következő adatokat adjátok le: 
 

kötelező vers szerzője, címe, 

szabadon választott vers szerzője, címe, 

a csapat tagjainak neve (elmondja, digitálisan rögzítette, rendezte) 
 

Mások így csinálták: 
 
József Attila: Thomas Mann üdvözlése. Előadja: Mácsai Pál 
https://www.youtube.com/watch?v=YW6I3axGAoo 
Petőfi Sándor: A XIX. század költői. Előadja: Nagy Zsolt 
https://www.youtube.com/watch?v=Hf_xpaGXglc  
Berzsenyi Dániel: Közelítő tél. Előadja: Pálfi Kata 
https://www.youtube.com/watch?v=LySLQwzeGBk 
Victor Hugo: Mert minden földi lélek. ford. Szabó Lőrinc. Előadja: Antal Anikó 
https://www.facebook.com/SzegedTV/videos/880736242471927/  
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