
Évindító diáknap a filmek birodalmában 

 

A mai napon, 2014. szeptember 30-án a játék, a barangolás, a nevetés kapta a főszerepet. A 8. 

osztály szervezésében diáknapot tartottunk. Elutaztunk a filmek, rajzfilmek világába. Minden 

osztály alkotott két csapatot és nevet adtak maguknak. Volt Micimackó csapat, Rio, 

Lecsó,101 kiskutya és még sok rajzfilmhős neve bukkant fel. Az osztályok a falu különböző 

helyszínein kirándultak, ugyanis a filmstábok ott rendezkedtek be. Az első állomás 

Hollywood volt. Utána az alsó tagozatba mentünk halat fogni, ahogyan a Ho-Ho-Horgász 

szokta tenni. A harmadik állomáson ki kellett válogatni a Flintstonse család és a Micimackó 

filmforgatásához szükséges eszközöket. A következő helyszínen meg kellett keresni a 

rajzfilmhősöket, akiket a 8. osztályos tanulók rejtettek el a bozótban. Utunk a grafikusok 

világába vezetett. A csapatokból egy-egy tanulót kiválasztottak, aki szépen tudott rajzolni. 

Feladatuk a következő volt: az egyik grafikus a Tom és Jerryből, a másik a Spongyabob 

Kockanadrágból rajzoljon, jelenetet vagy szereplőt. A feladatra 2 perc állt rendelkezésre. A 

csapatok többi tagjának az elkészült munkát be kellett mutatni, és kitalálni a rajzfilm címét. A 

hatodik állomáson zenét hallgattunk. Ki kellett találni, hogy melyik rajzfilm betétdalát 

halljuk. Tovább mentünk a focipályára, ahol két feladat is várt ránk. Az első tennivaló volt, 

hogy írjuk le a megadott filmcím negatív szereplőjének nevét, vagy fordítva. Meg volt adva a 

gonosz szereplő neve, és le kellet mellé írni a film címét, amelyikben szerepelt. A második 

kihívás volt a fogójáték. Az egyik csapat kapott egy szalagot, amit a nadrágjukba tűztek, és a 

másik csapatnak meg kellett szereznie. Utána csere volt. A játék időre ment. Az nyert, aki 

rövidebb idő alatt gyűjtötte be a másik csapat szalagját. Az utolsó állomás a Báta partján volt. 

A csapatokból három-három néma színészt választottak ki. Az egyik csapatnak a Verdák a 

másiknak az Alvin és a Mókusok című animációs filmet kellett elmutogatni a csapat többi 

tagjának, hogy kitalálják azt. A gyerekek boldogan és fáradtan tértek vissza az iskolába. És, 

hogy tetézzük a boldogságot, minden osztály átvehette a megérdemelt jutalmát, egy nagy 

csomagot, amiben mindenkinek volt egy Milka csokoládé, ezen kívül plusz jutalomként 

kedvezményes mozi látogatásra mehetnek az iskolánk diákjai. A délelőtt izgalmas és vidám 

percekkel telt el. A 2014/2015. tanév jól indult, reméljük, hogy ugyan ilyen jól folytatódik 

tovább. 
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