
Generali élménynap 

 
 
Már 3 éve folyamatosan pályázunk, hogy a Generali 
Biztosító- Szimba program keretében egy közleke-
désbiztonsági élménynapot nyerhessünk. Ez tavaly 
sikerült is, de a vírushelyzet miatt idénre tolódott a 
program megvalósítása.  
Szept 7-én a délelőtt folyamán minden diákunk részt 
vehetett egy kresz oktatáson, azután egy telepített 
kresz pályás foglalkozáson, ahol valós közlekedési 
helyzetekben gyakorolhatták a közlekedésről tanul-
takat. A felállított akadálypályán biciklizés közben 
kellett a bójára karikát rádobni, tárgyakat kellett át-
helyezni, limbo léc alatt átbújni, szlalomozni. A gye-
rekek különösen élvezték a saját testsúllyal működő 
guruló sporteszközökkel való közlekedést.  
A teljes program 4 órán át tartott, egy-egy osztály fél 
órán keresztül próbálhatta ki ügyességét, bátorságát 
az iskola udvarán.  
A nap végén nemcsak élményekkel lehettünk gazda-
gabbak, hanem egy értékes ajándékcsomaggal is, 
amely tartalmaz egy biciklitárolót.  
A napról itt lehet megnézni egy rövid videós összefog-
lalót: Kisvideo 
 
 
 
 

 

https://photos.app.goo.gl/sPqB1UMzYnbh4Er47


Tálentum pontgyűjtő verseny 

 

Az iskolában minden gyerek tudja, hogy ha jó tanulmányi eredményt ér 

el, vagy tanári dicséretben részesül, ha jó a magatartása, esetleg ver-

senyzésben kiemelkedő helyet szerez meg, valamint szerepel az osz-

tállyal, vagy akár aktív a gyülekezeti életben, egy-egy tálentumot tud 

ezzel szerezni.  

Tavaly vezettük be motivációként ezt a fajta pontgyűjtő rendszert, és 

bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évekre sokak tanulmányi mun-

kájára, magatartására, gyülekezeti aktivitására lesz hatással.  Az összes 

diákunk közül a legtöbb tálentumot összegyűjtők közül 25 gyerek ka-

pott arra lehetőséget, hogy jutalmat kapjon az előző évben nyújtott 

munkájáért.  

A mostani ajándék egy elektromos rolleres élménydélelőtt volt, itt hely-

ben, Madocsán. Aki nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, az ajándék 

könyvutalvány formájában vehette át jutalmát.  

A rollereket, és egyben a használatuk betanítását 2 cég szolgáltatta (Ur-

banpandas, Go-rider). Reggel 8-kor a szokásos időpontban jöttek a gye-

rekek iskolába, de a tanterem helyett az ebédlőbe vettük az irányt és 

reggelivel kezdtük a napot. Ez idő alatt felépült az iskola udvarán egy 

akadálypálya, amin a gyerekek megtanulták biztonsággal kezelni az 

elektromos rollereket. Ezek a járgányok elérhetik a 30-40 km/h sebes-

séget is, szóval először biztonságos keretek között próbáltunk belejönni 

az irányításukba. Mikor már mindenki úgy érezte, kellően sok gyakor-

latot szerzett, kimerészkedtünk a nyílt terepre, a faluba. Az úticélunk a 

gát volt, hiszen ott forgalomtól elzárt területen kilométereken keresztül 

tudtunk aszfaltozott úton haladni. Bölcske felé, valamint vissza össze-

sen 24 km-t rollereztünk. A gyerek nagyon nagyon élvezték, mindenki 

a végsebességet próbálgatta, persze be volt mindegyik állítva egy ma-

ximális értékre, ami fölé nem tudtak menni.  

A szervező cég hozott magával egy drónt, és mivel az időjárás is ked-

vezett nekünk, készített rólunk légi felvételeket. Amíg ki nem értünk a 

drón hatásköréből, a gáton hosszan kísért minket a levegőben.  

Fantasztikus élmény volt a gyerekeknek (és a kísérő tanároknak is 😊) 

A fényképes összefoglalót, és a drón felvételeket az alábbi linket lehet 

megtekinteni: Kisvideo 

 

https://photos.app.goo.gl/LcLqXbVPYc4s6pWM9


Sportnap az iskolában 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 



 

Az alsós sportnap programja 

1. 5 perces bemelegítés gimnasztikával – az egész iskola részvételé- 

         vel 

2. 4 állomáson játéktanulás 10 perces váltással, évfolyamonként: 

I. Mókusok ki a házból! 

II. Labdahajsza 

III. Labdás fogó 

IV. Jöjj velem! 

3. Futóverseny évfolyamonként lányoknak, fiúknak 

 

Kisvideo 

https://photos.app.goo.gl/whVVxPdKE9eFD28r5

