
Sportnap 2017 
 

 
Kállósemjénben, a Kállay Miklós Általános Iskolában 
régóta hagyomány a sportnap. Ezt a rendezvényt minden 
évben megtartjuk, idén is sor került rá. Ilyenkor a diákok 
sokat mozognak, sportolnak. 
 
 
A verébavatóval indult a program. Ezen az eseményen a 
nyolcadikosok felavatták az elsősöket. A gyerkőcök 
nagyon élvezték, hogy ők nyithatták meg a rendezvényt. 
A nyolcadikosok sokat segítettek keresztgyermekeiknek a 

feladatok elvégzésében. 

Előzetes feladat volt egy menetlevél készítése. A menetlevelek és a csapatnevek rendkívül frappánsak 
lettek. A harmadik osztály még csapatindulót is írt, amely így hangzott: "Mozgalmasok mi vagyunk, 
éjjel nappal futkosunk. Erőt gyűjtünk zöldségből és gyümölcsből, kiderül majd a versenyből." Volt 
olyan osztály is, akinek a rövidebb, de sokat mondóbb változat tetszett. Ilyen például a hetedik, kiket 
az egész iskola "rehabosok" néven ismer, így ehhez kapcsolódott a csapatnevünk is. Csapatkiáltásunk 
pedig így hangzott: "Kéz és lábtörést!"  

 
A sportnap gimnasztikával kezdődött, melyet a 
nyolcadikos lányok állítottak össze.   

 
Az alsósoknak és a felsősöknek különböző 
feladatokat kellet megoldani az állomásokon. 
A legfontosabb kikötés az volt, hogy minden tanuló minden állomáson tegye próbára ügyességét, 
tudását, türelmét.  
A feladatok: krumpli ültetés, öltözködés, kupakgyűjtés, puzzle, ügyességi feladat lufival, totó, futás 
váltóbottal, floorball-váltó, szlalom a kosárlabdával, célbadobás zsámolyba.   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program végén kérdezgettük a tanárokat, és a diákokat arról, hogy ők hogyan élték meg ezt a 
napot. Legtöbb diáknak a lufis feladat tetszett a legjobban. Az alsó tagozat kipróbálhatta a quadot, a 
rollert, és más elektromos eszközöket is, melyet nagyon élveztek a kicsik. Fél egykor kezdődött az 
aerobik. Ezt a mozgásformát sok diáktársunk kipróbálta, nagy örömmel.  

 

Több tanárunk is adott interjút. 
 A 7. osztályosok osztályfőnöke ezekkel a válaszokkal 
felelt: 

- Tanárnőnek tetszett a sportnap? 😊 
- Igen, tetszett. 
- Melyik feladat volt tanárnőnek a kedvence? 
- Mindegyikben láttam valami fantáziát. 
- Milyen feladatokat, játékokat kellene még beletenni a 
sportnapba? 
- Biciklizni és futni többet kellene. Intenzív mozgásos feladatot többet tennék bele, hogy 
megmozgassa az egész vérkeringésünket.  
- Az aerobik számunkra pontosan egy ilyen mozgásforma volt. 
- Igen az aerobik is olyan. Pont ezért álltam be és csináltam veletek. 
- Köszönjük a válaszokat! 

 
 
Izgatottan vártuk az eredmény hirdetést amelyre a 
sportnap után 1 héttel került sor. Az alsó és felső 
tagozaton külön történt az értékelés. 
 Az alsó tagozatban a 2.a osztály nyerte el a 
legsportosabb osztálynak járó kupát. A felső 
tagozatban a 8. osztály vívta ki az első helyezettnek 
járó vándorserleget. Mindenki nagyon ügyes volt 
és már kíváncsian várjuk a jövő évi feladatokat.  
 
 

 



 
 A büszke 2. osztályos tanulók. 

 
 

 
Gyulai József 8. osztályos tanuló átveszi az oklevelet és a vándorserleget. 

 
 

 
 

Kapitány Lilla  7.a 
Papp Gréta 7.a 

Horváth  Barbara  7.a 


