Odborná exkurzia do RTVS v Banskej Bystrici

28.6.2017 sme sa vybrali na exkurziu do RTVS v Banskej
Bystrici. Lebo aj druháci stavbári a geodeti sa chceli
dozvedieť, ako fungujú médiá. Ráno sme nasadli na vlak
a v pekne horúcom počasí sme dorazili na miesto. Síce nás
po ceste trochu zradila navigácia (znenazdajky sme sa ocitli
medzi bagrami na stavenisku), ale nakoniec sme šťastne
dorazili do cieľa – RTVS v Banskej Bystrici.
Najskôr sme sa dostali do televíznych štúdií, kde sa práve
nevysielalo a mohli sme si sadnúť za spravodajské stoly.
Hneď nám pustili čítačku a vyskúšali sme si čítanie správ
a pozeranie do kamery. Kým sme sa „stajlovali“, v réžii zatiaľ
2.G v štúdiu RTVS v Banskej Bystrici druhá skupina prepínala obrazovky a veselo sa na nás
zabávali.
Následne sme sa presunuli do rádia a do výroby. Ocitli sme sa v zákulisí rádiového vysielania, kde sme si sadli za
mikrofóny a zahrali sme sa na moderátora a „protivného hosťa“. Musím uznať, že humor v 2.G nechýba a žiaci sa tak
výborne zhostili svojich úloh, až som u niektorých začala pochybovať, či si zvolili to správne povolanie. Budovou nás
sprevádzala moderátorka Rádia Regina Mariana Kovačechová, ktorá s nami úplne nenápadne natočila aj reláciu
o školách, ktorá bude odvysielaná na vlnách Rádia Regina.
Jej plné znenie nájdete aj na našej FB stránke a stránke
školy.
Ďalej nám predstavila štúdio, v ktorom sa nahrávajú rôzne
dramatické rozhlasové hry. Miestnosť mi pripadala ako
odborná učebňa stavebných materiálov, pomocou ktorých
zvukári vyrábajú rôzne zvuky a následne ich spracovávajú.
Nakoniec sme sa dostali aj do živého vysielania rádia, kde
práve prebiehala relácia s políciou o bezpečnosti a žiaci tak
mohli vidieť, aká nálada panuje v živom vysielaní, ako musí
pracovať moderátor, ako sa púšťajú džingle, reklamy a iné predely.

Prestávka vo vysielaní

Zo začiatku som mala obavy, či decká zo stavebnej bude
televízia a jej zákulisie zaujímať. Ale dozvedeli sme sa
množstvo užitočných informácií a dostali sme sa na miesta,
kde sa bežní poslucháči či diváci RTVS len tak nedostanú.
Žiaci odchádzali s úsmevom a spokojní a nakoniec to
zaklincovali vetou: Za dve eurá úplne parádny výlet. 
Viac fotiek nájdete na našej FB stránke.

Jana Lacináková
S Marianou Kovačechovou vo vysielacom štúdiu

