
Korcsolyázás Szekszárdon 

Februárban a felső tagozat osztályai elmehettek 

a szekszárdi műjégpályára korcsolyázni délelőtt.  

A hetedik a hatodik osztállyal, a nyolcadik az 

ötödik osztállyal ment. Szinte mindenkinek 

nagyon tetszett ez az egy óra. Sokan estek-

keltek, de ez senkit sem zavart, mint ahogy az 

sem, hogy más iskolákból is jöttek. Az lehetett 

egyeseknek probléma, már a 

türelmetlenebbeknek, hogy kellett várni a 

korcsolyára. A 7-ből nem voltak fiúk, csak lányok 

jöttek, szerintem kár, hogy kihagyták, azonban 

más osztályokból bőven jöttek fiúk. Kabátot nem 

volt muszáj felvenni, viszont kesztyű szinte mindenkin volt. Páran megismerkedtek 

olyanokkal, akik a másik iskolából jöttek. Viszont sokan inkább osztálytársakkal 

csúszkáltak. Volt már szó arról, hogy sokan estek el, de szerencsére nem lettek nagy 

sérülések, nem történt baleset.   Akik igazán gyorsak és ügyesek voltak, azoknak 

másnapra izomlázuk lett. Sokat nevettünk közben és mindenki nagyon jól érezte 

magát ezen a foglalkozáson és reméljük jövőre is lesz ilyen. 

Nagy Lilla 7.osztály 

Egy reggel az osztállyal Szekszárdi Korcsolya 

pályára indultunk. A buszról egyenesen a kori 

pályára mentünk. Itt a csapatunk fele 

korcsolyát bérelt, de van akinek sajátja volt. Aki 

kész volt indulhatott fel a jégre. Voltak kisebb-

nagyobb esések nálunk illetve egy másik 

csoportnál, aki egy másik iskolából érkezett. 

De ők kicsivel jobban érezték a jeget mivel 

idősebbek és tapasztaltabbak voltak nálunk. 

Próbálkoztunk egy kört menni esés nélkül, de néha ez nem sikerült. Voltak bizony 

olyanok is akik hibátlanul végig mentek akár 4-5 kört is a jégen. Kicsit szűkös volt 

mivel a másik csoport tagjai elkezdtek jéghokizni a másik térfélen ezért csak egy fél 

maradt a mi osztályunknak. Mi addig, míg ők hokiztak azzal próbálkoztunk, hogy ki 

tud hátrafelé menni. Én is megpróbálkoztam ezzel a kísérlettel, de hát elestem. De 

másoknál is volt egy-két esés, de hát a korizásban ezek benne vannak. Gyorsan 

eltelt ez a 1-2 óra és már mennünk is kellett, mert jött tőlünk a másik két csoport. 

Kicsit szomorkásan kijöttünk a jégről, mert hát élveztük, de jött a busz már értünk. 

Leadtuk a korcsolyákat és elindultunk a buszmegállóba. Itt várakoztunk egy kicsit és 

megjött a buszunk is, majd visszatértünk az iskolába. Ez lett volna a mi iskolai 

korcsolyázásunk Szekszárdon. 

Bartos Bálint 6.osztály 


