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Október 1-jén pénteken a 8. osztályosok egy időutazást szerveztek iskolánk 

többi tanulója részére. 
Az őskornál kezdtük ahol két ősember várt minket. A helyszínen az 

őskorban található tárgyakat kellett kiválogatni. A következő ponton a fáraók 
birodalmába léptünk ahol segíteni kellett piramist építeni sörös rekeszekből. A 
harmadik ponton lovagok álltak. Itt szalmabálákba kellett kihegyezett fabotokat 
lőni. Ennek a feladatnak a lényege az erő és a pontos célzás volt a lényege. A 
negyedik állomáson Kolumbusz Kristóf legénységének kellett segítenünk. 
Ebben a feladatban Amerika felfedezőjének az arcképét részeit kellett 
megkeresni és összeilleszteni. Itt a tudósok ideje. Ezt a korszakot a tudósok 
uralták. Rengeteg minden fedeztek fel. Vissza értünk „magyar földre”. Nem volt 
sok időnk örvendezni földünknek. Parancsnokunk ugyanis katonás sorba állított 
és elmondta a feladatunk részleteit, sőt még be is mutatta nehogy valamit rosszul 
csináljunk. A mai időkben a pénz sok féle és majdnem minden országnak van 
külön pénze. Ezt ki is használták a nyolcadikosok. Két polifoamon más 
országok pénzei voltak (Lengyelországé, Olaszországé, dollár). A jövőt is 
megmutatták nekünk a végzős tanulók. Az ajándékunk igaz egy kicsit jobban 
elvolt dugva, de mi hősiesen rátaláltunk. 

A 8. osztályosoknak és osztályfőnöküknek Hédi néninek szeretnénk 
megköszönni, hogy évindító diáknapunkat érdekessé és színessé tették.   

Szücs Patrícia 7. osztályos 

Örültünk, neki, hogy pénteken nem kell iskolába menünk, csak ha 
esik az eső. Amikor felébredünk pénteken reggel lelombozva ért 
minket a hír, hogy esik. Így aztán sokan hoztak iskolatáskát, és 
szomorúan jöttek az iskolába. De, aztán amikor megtudtuk, hogy 
mégis megyünk mindenki nagyon örült és izgatottan vártuk az 
állomásokat.  

Mielőtt elindultunk volna nagy veszekedés lett az osztályban a 
menetleveleken, mert többen készítettek ugyanazt, végül szavazással 
döntöttük el. Elindultunk, mindenkinek nagyon tetszetek az érdekes 
és izgalmas feladatok. Jó volt, hogy minden állomásnál álltak 
nyolcadikosok, akit segíttek nekünk. A vége felé lett egy új társunk 
egy kiscica, akivel akár mit csináltunk követet minket nem tudtuk 
lerázni.  

Amikor beértünk a célba megkaptuk ajándékainkat és 
visszamentünk az iskolába aztán elindultunk haza. 

Katona Péter 5o. 



2010. 10. 01-én az Őcsény iskola diáknapot szervezett. Az egész 
nap csak játék volt.  

Összesen nyolc állomás volt, de kezdjük az elején. Az első 
állomás az őskor volt. Kettő 8. osztályos lány fogadott. A feladat az volt, 
hogy szét kellett válogatni, a régi és új dolgokat. A második állomás az 
ókor volt. Itt piramist kellett építeni. Könnyű volt. Később a középkor jött. 
A híres lovagok vártak, a feladat az volt, hogy nyílvesszővel kellett célba 
dobni. Nem igazán találtam bele. Az újkorban tudósok, professzorok 
vártak és egy tesztet kellett kitölteni. Miután íjászok lettünk 
Kolumbusszal körbeutaztuk a földet és ki kellett rakni a portréját. Pár 
lépést mentünk és máris a tudósoknál találtuk magunkat. Nemsokára 
okosabbak lettünk, mert ki kellett tölteni egy tesztet. Miután ezzel is kész 
lettünk. Kiképeztek minket a második világháborúra. Jó nehéz volt. Zéna 
hadnagy nagyon szigorú volt. A legújabb kornál, vagyis az utolsóelőttinél 
a pénznemeket kellett szétválogatni. A legutolsónál a jövőben űrhajóval 
kellett körülutazni az univerzumot.  

A végén volt a legnehezebb feladat, meg kellett enni a gumicukrot 
és csokit kaptunk. 
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