
Olipiai vetélkedő a 7. osztályban 
 
2012-10-04.-én a 7. osztályban vetélkedőt szerveztek. A vetélkedő a délután 

folyamán került megrendezésbe, az osztályba. Az osztályból megjelent személyeket 

három csapatra osztották a szervezők. A játékok megkezdése után mindenki jó kedvre 

derült egymás ügyetlenségén.  

Az első feladat a tojásváltó volt ahol meglepő módon csak egy tojás tört össze, az 

utolsó. 

Az utána következő második feladat volt a puzzle kirakása, ahol egy összevágott 

focista képét kelet rendben kitenni.  

A harmadik feladat rajzolás volt, egy sportággal kapcsolatos témát kelet lerajzolniuk 

melyet a szervezőkből és az osztályfőnökből álló zsűri pontozta.  

A negyedik feladat a legnehezebb feladat volt mindenki számára. A feladat abból állt, 

hogy minden csapatnak zenét kelet választania és arra 5 perc alatt egy táncot ki 

találnia. Egyetlen egy csapatnak sikerült teljesen a többiek több-kevesebb sikerrel, de 

végig csinálták.  

Majd ötödik feladatként egy kérdő ív kitöltése következet, a kérdések a 2012-es 

olimpiával voltak kapcsolatosak. Minden csapatnak jó eredménnyel zárult, mert a 

legrosszabban teljesítő csapat is alig 4 hibát vétet az amúgy 14 pontos nehéz 

kérdésekből.  

A Hatodik feladat a kosárlabda nevet kapta, mert a szervezők úgy tervezték, hogy egy 

kosárba kel bele dobni a labdát, de mivel az nem akadt így jobb híján az osztály 

szemetes vödrét használták a csapatok a feladathoz, persze nem volt bene szemét. 

Utána jött a hetedik feladat, amelyben a ping-pong tudásukat csillogtathatták meg a 

csapatok tagjai, eben a feladatban minél tovább kelet bírni a labdát az asztalon tartani. 

Majd jött a lányok legutálatosabb feladata a foci, Pontosabban a sarok foci melyben 

egy pályán kelet végig vezetni a labdát, majd kapura lőni, persze csak sarokkal lehetet 

hozzá érni a labdához.  

Ez volt az utolsó feladat, ami után jött az eredményhirdetés és az azzal járó veszekedés 

azzal kapcsolatban, hogy ki hol mért csalt, és hogy mi lett volna, ha nem csaltak volna. 

Összességében mondhatjuk, hogy jó délutánt zártunk és mindenki boldogan ment 

haza.   
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