
Sportélet iskolánkban 

Sportkörök 

A mindennapos testnevelés 1. és 5. évfolyamon történő bevezetése átalakította az iskolai sport 

lehetőségeit. Az előbb említett évfolyamokon a  megnövekedett testnevelés óraszám miatt –ami egyéb 

iránt, jó irányba ható folyamat – lecsökkent a délutáni foglalkozások időtartama , az iskolai sport ezen 

területei  más szerepet  kaptak. Az évek hosszú sora óta jellemző egész éven át tartó felkészülés (edzés) 

helyét egyre inkább a rendezvények, bajnokságok lebonyolítása veszi át. 

A 2012-13-as tanévben a következő sportkörök működnek: 

- Tömegsport szinten szerda délutánonként futball; Kőrösi Zsolt tanár úr vezetésével. Ezen 

belül őszi-tavaszi fordulóval házibajnokság megrendezésére is sor került. Ennek keretében 

az évfolyamok osztályai nevezés alapján küzdenek meg az évfolyam első címért. 

- Kézilabda-szivacskézilabda: alsó- és felső tagozatos lányoknak és fiúknak. Az edzéseket 

Pándi Gábor, Gyetván Szilvia vezetik. 

-  

Úszás 

1992 szeptembere óta folyamatosan működik az úszás oktatása; a Honvéd Sportegyesülettel 

van szerződésünk, szakoktatók foglalkoznak a kezdő csoportokkal a tanmedencében, valamint 

a mélyvizes kezdő-középhaladó csoportokkal az úszás technikájára helyezve a hangsúlyt. A 

haladók a testnevelő tanárok irányításával már inkább a folyamatos úszásra, a mennyiség 

növelésére törekedve történik.   



Fizikai állóképesség mérések 

4. és 7. évfolyamon végeztünk májusban 5 féle feladattal felülés, karhajlításos fekvőtámasz, 

négyütemű fekvőtámasz, helyből távolugrás és statikus függés. Ebben a tanévben országos 

mérés indul u.n. Fit-teszt, hasonló feladatokkal illetve Cooper-teszt (12 perces futás 

távolságra). 

Házi atlétika verseny 

Az előző tanévben rendeztük meg első alkalommal alsó tagozatosok számára távolugrás, 

különböző távú és váltó futásokkal, dobásokkal. Idén a felsősöket is bevontuk a bajnokságba. 

Mindkét alkalommal népszerű volt tanulóink körében. A kisebbek erőpróbáin sok szülő is részt 

vett nézőként. 

Diákolimpia 

Az általános iskolai tanulók hivatalos, országos szintű versenye. 20 éves „történelmünkben” 

évről-évre rendszeresen indulunk, megmérettetjük tanulóinkat az atlétika, a kézilabda, a 

futball és az úszás különböző versenyszámaiban. A legjobb eredményeinket igazolva, az épület 

földszinti aulájában található üveges szekrényben lehet megtekinteni. Ezen kívül fali táblán 

mindig az aktuális év versenyeiről elhozott okleveleket láthatjuk. 

http://www.futas.net/cikkek/futas/cooper-teszt-futas.php


Szülő-diák, diák-diák, tanár-diák játékos versengések 

A tanár-diák kosármérkőzéseknek régóta hagyománya van iskolánkban. Egészen a tavalyi 

tanévig ez az esemény a diáknapok részét képezte. Az előző tanévben a 100. év 

ünnepségsorozat kapcsán játékok szülő-diák váltóversenyt, diákok (osztályok) közötti 

sportjáték (kosár, foci) mérkőzéseket rendeztünk, ezért ide került a tanár-diák „csata” is. A 

rendezvény színvonalát egy nagyon kellemes bográcsozással emeltünk. Lelkes szülői csapat 

vette kezébe a fakanalat, és főzte a nagyrészt felajánlásból kapott alapanyagokból az ízletes 

paprikás krumplit. 



Mini Olimpia 

Az ötkarikás játékok évében immár hagyományként rendezzük meg iskolánk olimpiáját. Az öt 

karikát jelképező sportágakhoz híven (némi átalakítással, mivel a vívás nem jöhet szóba) futás, 

úszás, kerékpározás, gyaloglás, esőképességben teljesítmény próbát tehet minden lelkes, 

sportot kedvelő felső tagozatos tanuló. A résztvevők kis „könyvecskéjükbe” gyűjtik az egy-egy 

próba során megszerzett pecsétet, az öt pecséttel rendelkező tanulók oklevél jutalomban 

részesülnek. 

Végül, de nem utolsó sorban a FUTASULI 

Szintén hagyományos rendezvény. Valamikor sok évvel ezelőtt egy nagyon lelkes, rendkívül 

barátságos, az atlétika (a sportok királynője) iránt elkötelezett, 20 év fölött is aktív versenyző, 

Melegh Imre bácsi kezdeményezésére indult útjára az általunk FUTASULINAK elnevezett 

program. Lényeg a futás, minden korosztály számára, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

táv megtétele. Imre bácsi évről-évre fáradhatatlanul keresi a szponzorokat, hogy az 

eseményben résztvevő tanulók éremdíjazásban részesülhessenek. Sajnos az egyre nehezebb 

gazdasági helyzet miatt csökkenek a támogatóink, de még a tavalyi évben is sikerült érmeket 

kiosztani, illetve az évfolyamok 1. helyezetteink kupával jutalmazni. 


