8.

Haditanács a Pál utcában

Mit, milyen sorrendben, hogyan?
1) Hallgassátok meg a következő szöveget!
2) Beszéljétek meg azokat a fogalmakat, amiknek nem ismeritek a
jelentését!
3) Osszátok ki a jelenet szerepeit!
4) A szereplők (magukban) olvassák át a szövegüket!
5) Most olvassák össze hangosan is a szereplők a szöveget!
6) Beszéljétek meg, milyen hallgatni, és milyen volt a szerepet játszani!
7) A szereplők meséljék el, milyennek látják, érzik az általuk megformált
szerepet!
8) A jelenet alapján oldjátok meg a feladatot! A helyes válasz/válaszok mellé
tegyél egy X-et! Több megoldás is jó lehet.
9) Állítsd sorba a következő fogalmakat, amelyek különböző emberi
kapcsolatokra vonatkoznak! Az első helyen a legkevésbé szoros kapcsolat
álljon! Számozd be őket!
10)Melyik kifejezés mit jelent a számodra?
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Boka

Fiúk! Már olvastátok a kiáltványt, és tudjátok, hogy milyen
veszedelem fenyeget bennünket.

Weisz

Veszedelem???

Barabás

Miféle veszedelem?

Boka

Kémeink az ellentáborban jártak, és megtudták, hogy a
vörösingesek holnapra tervezik a támadást.

Kolnay

Te jó ég!

Weisz

Már holnap?!

Boka

Igen, holnap. Ezért mától kihirdetem az ostromállapotot. Ne
higgyétek, hogy gyerekjáték lesz! A vörösingesek erős fiúk, és
sokan vannak. Senkit se akarok kényszeríteni, aki nem akar a
harcban részt venni, az jelentkezzék!

(Csönd)
Boka

Nem áll elő senki?

Mind

Senki!

Boka

Akkor adjátok a szavatokat, hogy holnap két órakor itt lesztek.

Mind

Esküszünk!

Boka

Aki holnap nem lesz itt, az becstelen szószegő, és többé be ne
tegye ide a lábát, mert bottal verjük ki.

Leszik

Elnök úr, mind itt vagyunk, csak Geréb nincs itt.

Mind

Mi van Gerébbel?

Boka

Semmi. Arról majd máskor beszélünk. Most egyelőre azon legyünk,
hogy a csatát megnyerjük.
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Kolnay

Úgy van! Nyerjük meg a csatát!

Weisz

Megnyerjük!

Boka

Mielőtt azonban a parancsokat kiosztanám, valamit ki kell
jelentenem. Ha van köztetek valami harag, annak most legyen
vége! Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki!

(Csönd)
Boka

Nos? Nincs köztetek haragos?

Weisz

Én úgy tudom...

Boka

No, ki vele!

Weisz

Hogy... Kolnay... meg Barabás...

Boka

Igaz ez?

Barabás

Igen, a Kolnay...

Kolnay

Igen... a Barabás...

Boka

Hát béküljetek ki azonnal, mert különben mind a kettőtöket
kidoblak innen! Harcolni csak úgy lehet, ha mindnyájan jó barátai
vagyunk egymásnak!

Barabás

Elnök úr!

Boka

Mi akarsz?

Barabás

Egy kikötésem volna.

Boka

Nos? Az hogy... hogy a csata után… a csata után én megint
haragban lehessek a Kolnayval, mert...

Boka

Hallgass! Most pedig lássuk a haditervet! Az első zászlóalj három
emberből áll, Weisz vezérlete alatt. A B zászlóalj szintén három
emberből, Leszik vezérlete alatt. A Mária utcai kaput szintén két
zászlóalj védi. A csapatok vezére Richter és Kolnay.
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Barabás

Miért nem én?

Boka

Ki volt az?

(Barabás jelentkezik)
Boka

Megint te? Ha még egy szót szólsz, haditörvényszék elé állítalak!

(Vége a jelenetnek)
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Feleletválasztó feladat
A jelenet alapján oldjátok meg a feladatot! A helyes
válasz/válaszok mellé tegyél egy X-et!
Több megoldás is jó lehet.

Miért nem hagyja Boka, hogy Kolnay és Barabás
haragban legyenek egymással?

Helyes

Mert Boka Kolnay barátja, az ő pártján áll Barabással
szemben.

Mert csak a barátok tudnak összefogni az ellenséggel
szemben.

Mert a Barabás és Kolnay közötti harag meggyengíti a
Pál utcaiak seregét.
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Melyik mondás illik leginkább Bokának ehhez a
gondolatához:
„Harcolni csak úgy lehet, ha mindnyájan jó barátai
vagyunk egymásnak!”

Helyes

Kicsi a bors, de erős.

Madarat tolláról, embert barátjáról.

Egységben az erő.
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Sorrendező feladat
Állítsd sorba a következő fogalmakat, amelyek különböző
emberi kapcsolatokra vonatkoznak! Az első helyen a
legkevésbé szoros kapcsolat álljon! Számozd be őket!

padtársak vagyunk

ő a legjobb barátom

egy iskolába járunk

barátok vagyunk
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egy osztályba járunk

egy városban/faluban lakunk

haverok vagyunk
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Sorrendező feladat
Állítsd sorba a következő fogalmakat, amelyek különböző
emberi kapcsolatokra vonatkoznak! Az első helyen a
legkevésbé szoros kapcsolat álljon! Számozd be őket!

barát

ismerős

haver
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