
Utazás a földkör!  
 
Iskolánk 2009. október 2-án játékos utazást szervezett nekünk, amibe a 8.-osok segítetek. 
Különböző helyszínek voltunk a faluban és ott különböző feladatokat kellett végrehajtanunk 
és ezért matricákat kaphattunk. 
Első helyszínünk a repülőtérre vezetet ahol az utazáshoz nem szükséges dolgokat ki kellet 
válogatnunk és egy dobozba tennünk. Persze gyorsaságra ment a 2 csapat közül, amelyik 
előbb teljesítette a feladatot és jókat rakott a dobozba az a csapat kapta a két matricát. A mi 
osztályunkból mindkét csapat 1-1 matricát kapott.  

A második feladat az volt hogy 
békalencséken kellet meni, de nem akárhogy. 
Kaptunk 2 békalencselapot és arról nem 
szabadot a lábunkkal lelépni, visszafelé futni 
kellet és kézre csapásra ment a következő.  
A harmadik helyszínünkön hajótöröttekre 
leltünk és segíteni kellet haza jutatni őket. 
Feladatunk: a vízbe palackok voltak dobva és 
minél előbb ki kellet húzni a partra. Amikor 
kihúztuk a partra benne egy papír volt, de 
nem volt egyszerű elolvasni, mert titkosan 
volt az egész írva. Térkép segítségével kellet 
megkeresni az otthonukat.  

A negyedik helyen képzeletben a sivatagba 
látogattunk el, ahol arab embereknek kellet 
segítenünk. Két ember kellet hozzá az egyik, 
aki egyenesen áll, aki irányít,a másik a 
csípőjét fogta, de úgyhogy lehajolt. Raktak a 
hátára 1 szalmazsákot, amit nem lehetet 
megfogni ha lecsúszott vissza kellet menni az 
elejére. Utána köszönetük jeléül egy zenére 
táncoltak, nagyon jó volt. 

Az ötödik megállónknál a farmerek 
földjére érkeztünk. Ott kaptunk 
hullahopp karikákat és rákellet dobni a 
falóra. Az egyetlen, aki rátudta dobni a 
Szűcs Patrícia volt. Ezután lovagolni 
lehetet kísérettel. 



 
Hatodiknak eszkimó földre kerültünk, itt a 
feladatat az volt, hogy ki kellet rakni a 
mágneses táblára a kirakót, amiből a végén 
egy iglu jött ki. 

A hetedik helyszínen úgy kellet tenni, mint egy kommandósnak. Volt egy hosszú kötél, amit 
megkellet fogni, és fel kellett húzni magunkat egy fáig, utána a fától a másik fáig és 
leereszkedni. 

 
A nyolcadik helyen, ami az utolsó helyszín volt kenguruk földjére kerültünk, ahol könnyű 
feladat volt. Kenguruugrásba megkellet kerülni a bóját és vissza fele is kenguruugrásba jönni. 
Végül elmentünk a foci pályára, ahol Guth Erzsike néni fogadott minket és kihirdette az 
eredményt. Végül választhattunk, hogy pizzát szeretnénk enni vagy tortát. Ami osztályunk a 
pizzát választotta. Köszönjünk szépen a tanároknak és a 8.-osoknak, hogy az őcsényi általános 
iskola ilyen jó vetélkedőbe vehetett részt.  
Külön szeretnénk megköszönni a Reptér üzemeltetőinek és a Rózsa tanya 
tulajdonosainak, hogy lehetőséget adtak arra, hogy egy szép napot 
eltölthettünk náluk. 

Ignácz Dávid 6. osztályos tanuló 
 


