
„A Sport Legyen a Tied!”

Április 12-én, kedden, ötven 3-4.osztályos, lelkes kisdiákkal 
a Szolnoki Városi Sport-
csarnokba utaztunk, hogy 
minél több sportággal 
ismerkedjünk meg. 

A rendezvény szervezői 
10 órakor köszöntötték a 
szép számmal összegyűlt 
é rde k l ődő t .  A röv i d 
beszédek elhangzása után 
több száz gyermek vette 
birtokába a csarnokot, 
ahol a küzdőtéren leg-
alább 15 sportág képvi-
selői rendezkedtek be. A 
bemutatók megtekintése 
után a vállalkozó szel-
lemű gyerekek kipróbál-
hatták magukat a legkü-
lönbözőbb sportágakban: 
asztaliteniszben, szer-
tornában, tollaslabdá-
zásban, vívásban, lábtol-

lasban, karatéban, kajakozásban, kosárlabdázásban, kézilabdá-
zásban és még folytathatnám a sort. A próbálkozásoknak csak a 
lelkesedésük szabott határt.

Találkoztunk Kucsera Gábor kajak-kenu olimpiai bajnokkal 
és Guczoghy György tornásszal is, akik szívesen adtak 
autogramot a gyerekeknek. 

A tartalmas rendezvény után a csapat boldogan indult a 
buszhoz az ajándékba kapott lufikkal, kitűzőkkel. Ezután még 
sétáltunk a Tiszavirág hídon, és hogy pótoljuk az elvesztett 
kalóriákat, fagyiztunk egy nagyot, majd újra irány autóbusz, 
hogy megostromoljuk a játszóteret. Az önfeledt futkározás, 
mászás, hintázás után hazaindultunk. 

A programnak köszönhetően lehetőségünk nyílt több új 
sportág megismerésére, kipróbálására, sok-sok mozgásra és 
egy vidám hangulatú nap eltöltésére Szolnokon. Azt hiszem, 
nemcsak a gyerekek, hanem a kísérő felnőttek is nagyon jól 
érezték magukat. Én szívesen elmennék máskor is!

	 Gál Ildikó
 tanító néni

*   *   *

Osztálykirándulás Ópusztaszeren

Április 27-én a harmadik osztályosok izgatottan ébredtek, 
hiszen ezen a napon kirándultunk. Induláskor az időjárás nem 
volt túl barátságos, de bizakodtunk, hogy hamarosan látni 
fogjuk a napot. Szerencsére így is történt.

Ebben a tanévben több történelmi mondával ismerkedtünk 
meg. Köztük voltak a honfoglalással kapcsolatos olvasmányok 
is. Ezért is vártuk nagyon a kirándulást Ópusztaszerre. Meg-
érkezésünk után az első program a Feszty-körkép megtekintése 
volt. Fantasztikus élményt nyújtott mindannyiunk számára, 
hogy a honfoglalást nem csak képekben láthattuk, hanem 
hanghatásokat is hallhattunk. Ezután megnéztük a Rotunda 
kiállításait. 

A következő helyszín, ahol gyarapíthattuk ismereteinket, a 
Nomád Parkban volt, ahol az Árpád népe foglalkozás keretében 
egy jurta sátorban őseink lakhelyével, életével, mindennapi 
eszközeinek használatával ismerkedtünk, meghallgattuk a sátor 
felépítésének folyamatát. 

A jurta sátorból a skanzenbe indultunk, ahol a „Volt egyszer 
egy oskola” foglalkozás keretén belül a két világháború közti 
időszakot idéző árpádhalmi tanyai iskolában egy korabeli 


