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Nederlands

Maak een schrijfplan voor je tekst over een tv-loze week. Noteer daarvoor:
- In trefwoorden: doel, publiek en medium;
- In één zin: wat je over het onderwerp wilt overbrengen;
- In trefwoorden: een invulling van het door jou gekozen tekstpatroon;
- In korte bewoording: een pakkend begin en een afrondend slot.

Doel: tv-loos, meer tijd, nutteloos;
Publiek: Lezers van het jongeren tijdschrift;
Medium:Over het onderwerp:
Niet iedereen heeft een tv nodig om een week te kunnen doorbrengen.
Invulling:
Ik denk dat dit onderwerp meer in het tekstpatroon informatief valt, omdat het toch veel informatie bevat
(een tv-loze week is te doorstaan.)
Pakkend begin:
Niet iedereen heeft een tv nodig om de week door te kunnen brengen.
Afrondend slot:
Dus als je denkt dat je teveel tv kijkt probeer de test maar eens.
Niet iedereen heeft een tv nodig om een week te kunnen doorbrengen. Dit is gebleken uit een test die in
Amerika is gehouden (een tv-loze week.) Ruim 4 miljoen Amerikanen hebben de test doorstaan. De
jaarlijkse actie wordt voor de derde maal georganiseerd door de vereniging TV-free America, die het
gezonde leven zonder beeldbuis propageert. Uit een schatting blijkt dat de gemiddelde Amerikaan ruim 4
uur per dag naar de tv kijkt. Dat is ongeveer 2 maanden per jaar en 1/7 van een leven van ruim zeventig
jaren.
De maatschappij van nu, bestaat alleen nog maar uit haast en onthaasten. De maatschappij van nu gaat
zo snel dat je de hele tijd moet haasten om iets te kunnen bereiken. Ik denk dat de televisie een goedkope
manier is van onthaasten en om informatie te ontvangen over wat er aan de hand is in de wereld. De
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televisie hoeft dus niet helemaal te verdwijnen, de mensen moeten er alleen minder gebruik van maken.
Om minder tv te kijken houden ze in Amerika een jaarlijkse actie. Ik vind dat ze dit ook een keer in
Nederland moeten doen, om te kijken hoeveel mensen het volhouden. Als ze het net zo lang als de
Amerikanen volhouden mogen ze hun succes waarderen. Dus tv zou je kunnen afschaffen, maar is voor
veel mensen een probleem.
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