A TÁMOP A 1 ii tanórán kívüli sportnapon a csapatsportok versenyét valósítottuk meg a
szakképzésben tanuló diákjainkkal. A mozgásos tevékenységek között szerepelt: TEREMFOCI,
RÖPLABDA, valamint FLOORBALL. Ezen tevékenységeken összesen 252 fő vett részt.
Ezek a sportágak szorosan kapcsolódnak az iskolai testnevelési órák tananyagához, a
mindennapos testmozgásoknak körébe. A tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségét
kívánjuk erősíteni a fent említett mozgásos tevékenységekkel. A diákok igényei alapján lett
kiválasztva a három tevékenységi terület. Ezen a napon a testnevelők irányításával zajlottak
a mozgásos formák. A rendezvény rövid tájékoztatóval indult, ahol a tanulók a program
menetéről kaptak felvilágosítást, az adott sportágra vonatkozó szabályok ismertetésével.
Teremfoci bajnokságra 12 csapat jelentkezett, ahol a csapatok egymás elleni küzdelme után
egyenes kieséssel a győztesek helyosztót játszottak. Nagyon izgalmas mérkőzéseket
láthattunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre kulturáltabban versengtek szakiskolásaink. A
fair play szellem kialakítása, egymás tiszteletben tartása maximálisan érezhető volt.
Lehetséges, hogy Kamilla, egyetlen lány focistánk jelenléte volt ilyen hatással a fiúkra?
Kamilla tudása szinte mindenkit elkápráztatott.
A röplabdajátékban 10 csapat mérte össze az erejét. A lebonyolítás 2 pályán egyszerre
történt kieséses rendszerben. Itt is izgalmas meccseknek lehettünk tanúi. Nagyon lelkesen,
aktívan versengtek a diákok. A kitűzött célokat megvalósították. Megismerték a nők-férfiak
közti fizikális különbségeket és próbáltak vigyázni egymás testi épségére.
Floorballban a fiúk és lányok együttes küzdelme valósult meg. Újdonságként került be a
floorball a sportnapra. A gyerekek elég gyorsan megbarátkoztak az ütők használatával, bár
volt, akinek nehézséget okozott a labdát eltalálni az ütővel. Jól fejlődött a
mozgáskoordinációjuk, a reflexeik, a koncentrációjuk a labda méretéből adódóan. Résztvevő
osztályok: 9.sz, 9. v, 9. k, 9. p, 11.k, 11.sz, 11.v,11.p 10.k, 10.v, 10.p, 10.sz., 13. c
A röplabda játéknak volt a legnagyobb a népszerűsége. Ez az a játék, ahol a legkevésbé
kiélezett a fiúk-lányok együtt versenyzése, hiszen itt nincs test-test elleni küzdelem és a
fizikai különbségek ellenére is lehetett élvezetes játékokat látni.
A fiúk körében a kispályás labdarúgás aratta a legnagyobb sikert és lelkesedést. Már a
testnevelés órákon is nagy izgalommal készültek, csapatokat alakítottak, taktikákat
próbálgattak.
A floorball mérkőzéseken a vegyes csapatok mérték össze tudásukat. Sajnos a lányok fizikai
aktivitása elmarad a fiúkétól, de ők is jól érezték magukat, izgalmas játékokat produkáltak.

Voltak köztük olyan tanulók is, akik itt fogtak ütőt először a kezükben, de gyorsan
beletanultak a játékba, melyek jó hangulatban zajlottak.
A kollégák vezetésével az iskola tornatermében zajlottak a meccsek. A diákok
fegyelmezetten, egymás testi épségére vigyázva, a fair play jegyében fociztak. A
játékszabályok betartásával, jókedvvel vettek részt a diákjaink az idei iskolai
sportrendezvényen.

