
Alsó tagozatosok túrái a diáksport napon 

Szeptember 30-án a Magyar Diáksport Napján az alsós tanulókkal felkerekedtünk és túráztunk 
egyet évfolyamonként. Az osztályfőnökök a következő sorokban foglalták össze a mozgalmas-
mozgásos programot. Kis elsős diákjaink már nagyon várták az első iskolás kirándulásukat. 
Izgatottan készülődtek erre a napra. Pedagógiai Programunknak megfelelően, célunk iskolánk 
városának megismerése, Bük kulturális értékeinek felfedezése volt. Sajnos az esős időjárás nem 
tette lehetővé az egész napos tanulmányi sétát, de így is tartalmasan töltöttük el a napot. Amíg 
kint esett az eső, mi bent meleg hangulatú beszélgetéseket folytattunk, társasjátékoztunk. 
Előkerültek a hátizsákok mélyéről a kis takarók, és jobb híján a tanteremben imitáltuk a 
piknikezést. „Moziba” is ellátogattunk, több olyan mesét is megnéztünk, melyekkel a 
szeptemberi időszakban tanórai keretek közt ismerkedtünk meg. Ezen a napon jutott idő még 
kézműveskedésre, festésre is. Az eső elmúltával pedig sétát is tettünk a városban. Örömmel 
vették a kis elsősök a hátukra a táskát, és vágtak neki a túrának, mely során a játszótérre is 
eljutottunk, ahol kezdetét vehette az önfeledt mókázás. A második osztályosok az őszi 
kirándulás alkalmából Tömördre, a Madárvártába szerettek volna menni. Az idő sajnos 
közbeszólt, így életbe lépett az esőtervünk, s a településen a faluházban és a faluház parkjában 
valósultak meg a programok. Közben elállt az eső, és örömünkre kisütött a nap. A gyerekek 
nagyon élvezték a természetet, a faluházat körülvevő parkot, játszóteret, focipályát, kemencét, 
stb…… . Sokan hoztak magukkal távcsövet, ezzel megfigyeltük a közeli fákon, avarban 
ugrándozó mókusokat. Békát, szöcskét láttunk. Bebarangoltuk a közeli fás területeket, 
leveleket, terméseket, gombákat, csigákat  gyűjtöttünk. Olvasás órán szerzett ismereteinket a 
gombákról megszilárdítottuk tapasztalatainkkal. Rengeteget játszottak a gyerekek a szabadban. 
Pihenésképpen a mókuskerék „vödreibe” célba dobtunk, kosaraztunk, fociztunk. 
Meglepetésképpen színházi előadással is készültek a gyerekek. A „színháztermet„ is saját 
maguk rendezték be.  Nagyon jól sikerült napot tudhatunk magunk mögött, ahol a gyerekek, 
pedagógusok nagyon jól érezték magukat. A harmadikosokkal Sárvárra terveztük a sportos 
napot. A reggeli esőt megszárítottuk a buszon, kedvünket nem szegte a csapadékos időjárás. A 
várhoz vezetett első utunk, ahol egy játék segítségével fedeztük fel a múzeumot. A gyönyörű 
díszteremből kiindulva szinte minden kiállítást láthattunk: gyönyörködtünk a porcelánokban, a 
népviseletekben. Természetesen a huszárkiállítás megtekintése sem maradhatott el! 
Megismertük a nyomdagépet és rengeteg történetet hallhattunk a Nádasdy családról. A várból 
a Csónakázó-tóhoz verőfényes napsütésben értünk, így a tó körüli séta alkalmával 
megcsodálhattunk az őszi pompába öltözött természetet, a vízpart élővilágát, és a vízimadarak 
vidám életét is. A tó partján a játszótér és kondipark szabad játékra, mozgásra adott lehetőséget. 
Tartalmas, mozgalmas napot töltöttünk együtt, melyre a fotók segítségével jó lesz később is 
visszaemlékezni! A negyedik évfolyamosokkal Sopronban túráztunk. Reggel vonattal 
indultunk, kicsit elkeseredtünk az időjárás miatt.  A közös vonatozás élménye azonban hamar 
feledtette velünk az esős időt. Sopronba érve már egy kisvonat várt bennünket, amivel először 
bejártuk a várost, majd a Lőverekbe mentünk.  Útközben hangszórón keresztül hallgathattunk 
érdekes történeteket a város nevezetességeiről és történetéről. Mire felértünk a Lőverekbe, 
szerencsére az eső elállt, így végigsétálhattunk a Boszorkány meseösvényen, közben 
megcsodálhattuk a természet szépségeit. Az ösvényen végig érve, eljutottunk a Vadászkiállítás 
épületéhez. Ide betértünk, megtekintettük a kiállítást.  A pihenő után felmásztunk a Károly 



kilátóra, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. Mire visszaindultunk a nap is kisütött. A 
vonat ismét egy kis városnézésre vitt bennünket, egészen a főtérig, ahol a végállomáshoz 
értünk. A programot a Deák téri játszótéren zártuk, ahol mindenki kitombolhatta magát. Ezután 
vonatra szálltunk és élményekkel gazdagon tértünk haza.  

A fenti sorokból is kicseng, minden évfolyam teljesítette a nap küldetését, mozogtak, sportoltak 
és ismeretekkel gazdagodtak a gyerekek, még jobban megismerték a pedagógusok a gyerekek 
rejtett képességeit és érdeklődését. Szuper nap volt! 


