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Klasa  V - 10.06. 20r. 

 

Temat: Czym  jest  wywiad  i  jak  poprawnie  go  przeprowadzić? 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani  ostatnio  mówiliśmy  o  filmie  i  o  tym  w jaki  sposób  powstaje. 

Niewątpliwie  wiąże  się  on  z  wieloma  sławnymi  ludźmi, z  którymi  często  

przeprowadzane  są  wywiady. 

 Na  dzisiejszej  lekcji  chciałabym  Wam  pokazać  w  jaki  sposób  napisać  ciekawy  i  

poprawnie  skonstruowany  wywiad. Chodzi  o  to, żeby  nie  składał  się  on  z  krótkich  

pytań  i  równie  krótkich  odpowiedzi.  

 Jest  to  dla  nas  ważne, ponieważ  na  egzaminie  może  pojawić  się  polecenie  

związane  z  przeprowadzeniem  wywiadu  z  jednym  z  bohaterów  Waszych  lektur  

obowiązkowych. Wtedy  taki  tekst  będzie  musiał  być: ciekawy, poprawny, oparty  o  

dobrą  znajomość  lektury  i  przede  wszystkim  rozwinięty - na  200  słów. 

 

Wywiad  to  rozmowa  na  wybrany  temat  zazwyczaj  ze  znaną  osobą. Ma  formę  pytań  i  

odpowiedzi ( dialogu ). 

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

Jak  napisać  wywiad: 

- zatytułuj  swój  wywiad 

- we  wstępie  przedstaw  rozmówcę ( kim  jest, co  robi )  i  określ  temat  rozmowy, 

- w  rozwinięciu  sformułuj  pytania  i  odpowiedzi  w  taki  sposób, aby  rozmowa  nie  

odbiegała  od  tematu, 

- zadawaj  pytania  tak, aby  nawiązywały  do  udzielonych  wcześniej  odpowiedzi, 

- unikaj  zadawania  pytań  rozpoczynających  się  od  zwrotu  "czy", 

- w  zakończeniu  podsumuj  rozmowę  oraz  podziękuj  swojemu  rozmówcy  za  

poświęcony  czas, 

- pamiętaj, aby  wyróżnić  graficznie  poszczególne  części  wywiadu - każdą  wypowiedź  

zapisz  od  nowej  linii  i  od  myślnika  lub  po  dwukropku. Oznacz  rozmówcę  na  

początku  pełnym  imieniem  i  nazwiskiem, a  potem  używaj  inicjałów  lub  skrótów. 

 

3. Teraz  wspólnie  wykonamy  ćwiczenie. 

Na  podstawie  tekstu, który  znajduje  się  poniżej,   napiszemy  wymyślony  wywiad  z  

jego  bohaterką - Brendą  Chapman. 

 

Była  sobie  rudowłosa  kędzierzawa  dziewczynka, która  uwielbiała  rysować. Na  imię  

miała  Brenda. Kiedy  ukończyła  15  lat, zadzwoniła  do  wytwórni  Walta  Disneya. 

- Bardzo  dobrze  rysuję - oznajmiła - Może  dacie  mi  pracę? 
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Rozmówca  polecił  jej  zadzwonić, kiedy  dorośnie  i  zdobędzie  doświadczenie. Tak  też  

uczyniła. Studiowała  animację  postaci  na  uczelni  artystycznej  w  Kalifornii  i  kilka  lat  

później  spełniła  swoje  marzenie: rozpoczęła  pracę  nad  filmami  animowanymi  w  

wytwórni  Disneya  w  Los  Angeles. Szybko  przekonała  się, że  jest  tam  jedną  spośród  

garstki  kobiet  pracujących  na  tym  stanowisku. 

- I  wtedy  dotarło  do  mnie, dlaczego  księżniczki  w  ich  filmach  są  zawsze  takie  

bezradne: wszystkie  te  postacie  stworzyli  mężczyźni - wspomina. Obiecała  sobie, że  

wymyśli  nowy  gatunek  księżniczki: silnej, samodzielnej  i ... walecznej. "Co  za  świetny  

pomysł  na  tytuł" - pomyślała. Księżniczka  Merida  Waleczna  zupełnie  nie  jest  bezradna. 

To  fenomenalna  łuczniczka, która  galopuje  na  koniu, walczy  z  niedźwiedziami  i  

przeżywa  mnóstwo  niezwykłych  przygód. Za  pierwowzór  tej  postaci  posłużyła  

Brendzie  jej  własna  córka - silna, niezależna  dziewczynka, taka  jak  jej  mama! Za  ten  

film  Brenda  zdobyła  Oscara  i  Złoty  Glob. Pracowała  także  nad  wieloma  innymi  

nagradzanymi  filmami: "Piękną  i  bestią", "Małą  syrenką"  i  "Królem  lwem", zaś  jej  

"Książę  Egiptu"  był  pierwszym  pełnometrażowym  filmem, który  w  dużym  

hollywoodzkim  studiu  wyreżyserowała  kobieta. 

 

Zapisz  do  zeszytu.  

 

Wywiad  z  Brendą  Chapman  zdobywczynią  Oscara  i  Złotego  Globu  za  animację  

do  filmu  "Merida  Waleczna". 

 

- Dzień  dobry, bardzo  miło  jest  mi  powitać  naszą  dzisiejszą  rozmówczynię - panią  

Brendę  Chapman, twórczynię  wielu  słynnych  animacji  Disneya, która  opowie  nam  

o  tym, że  warto  dążyć  do  spełnienia  swoich  marzeń. 

- Dzień  dobry, mnie  również  miło  Państwa  powitać. 

- Więc  jak  było  z  tymi  marzeniami? Czego  Pani  najbardziej  pragnęła  od  losu? 

- Od  dziecka  uwielbiałam  rysować. Podziwiałam  pracę  słynnych  animatorów  i  

marzyłam, aby  w  przyszłości  stać  się  jednym  z  nich. 

- Czy  pamięta  Pani, jakie  były  jej  pierwsze  kroki  do  realizacji  marzeń? 

- Oczywiście, że  tak. Na  początku  trochę  naiwnie  myślałam, że  wystarczy  tylko  umieć  

dobrze  rysować... 

- A  nie  wystarczyło? 

- Nie. Gdy  miałam  15  lat  zadzwoniłam  do  studia  Disneya  i  zakomunikowałam, że  

świetnie  rysuję  i  proszę  o  pracę. Otrzymałam  odpowiedź, żebym  zadzwoniła  ponownie, 

kiedy  zdobędę  doświadczenie.  

- I  zrobiła  to  Pani? 

- Po  ukończeniu  studiów  na  uczelni  artystycznej  w  Kalifornii  powtórnie  zadzwoniłam  

do  studia. I  tym  razem  zostałam  zatrudniona. Spełniło  się  moje  największe  marzenie. 
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- "Król lew", "Mała  syrenka", "Piękna  i  bestia"  to  filmy, przy  których  Pani  

pracowała. o  którego  z  nich  ma  Pani  największy  sentyment? 

- Do  "Meridy  Walecznej". To  pierwsza  z  animacji, która  nie  ukazuje  księżniczki  jako  

słabej  i  bezbronnej, czekającej  na  ratunek  księcia. Jako  pierwowzór  Meridy  posłużyła  

zresztą  moja  córka. 

- A  który  film  uważa  Pani  za  swoje  największe  dzieło? 

- Myślę, że  "Księcia  Egiptu", w  końcu  to  pierwszy  pełnometrażowy  film, który  w  

dużym  hollywoodzkim  studiu  wyreżyserowała  kobieta. 

- Czy  jest  coś, co  chciałaby  Pani  przekazać  czytelnikom  tego  wywiadu? 

- Nigdy  się  nie  poddawajcie  i  walczcie  o  swoje  marzenia. Satysfakcji  z  ich  realizacji  

nie  da  się  z  niczym  porównać. 

- Dziękujemy  za  rozmowę  i  życzymy  wielu  sukcesów  zarówno  zawodowych, jak  i  

osobistych. 

- Ja  również  dziękuję.  

 

 

 


