
Mint minden évben ebben az évben is megrendezésre került az akadályverseny illetve a számháború. 

Mielőtt eljött volna ennek a napja az előtte lévő hetekben a Diák Önkormányzat tagok Merci és 

Bence elmentek egy Diák Önkormányzati ülésre ahol átbeszéltek 

minden információt Gyuri bácsival. Megosztották velünk ezeket aztán 

elkezdtünk megtervezni minden lépést a napig. Az akadályverseny 

Szeptember 20-ára lett megtervezve.  Először úgy volt, hogy egy 

osztályon belül két csapat lesz, de mivel így nagyon későn érkeztek 

volna az utolsó csapatok, ezért 1 osztály egy csapatnak számított. A 

téma II. Rákóczi Ferenc volt. Legelsőnek megszületett a menetlevél, 

amit úgy készítettünk el, hogy én csináltam és e közben Mercivel 

telefonáltunk. Ez 3 óránkba telt. Később egy szerdai napon lementem 

Mercihez és ott megcsináltuk a zászlót és itt találtuk ki a csapatneveket 

is. Ez már 4 óránkat vett el. A csapatunk a Rodostói Kakukkok nevet 

kapta. Tehát készen voltunk a csapatnévvel, a zászlóval, és a 

menetlevéllel. Viszont még csatakiáltásunk nem volt. Ezért ezt az 

előtte lévő napon, osztályfőnöki órán kitaláltuk. A csatakiáltásunk: 

„Rodostói Kakukkok, győzzetek le, ha tudtok 

Cum Deo pro patria et libertate 

Istennel a hazáért, és a szabadságért!” 

Eljött a nagy nap. Reggelről 2 óra meg volt tartva, ami matematika és irodalom volt viszont nem 

tanultunk, hanem beszélgettünk és filmet néztünk. Ezek után minden osztály csapatkapitánya 

kihúzott egy számot. Merci a 8-as számot húzta ki tehát 8.-nak indultunk (utolsónak). Megvártuk még 

minden csapat elindult és ezután mi is elindultunk. Az 1. feladat helyben az iskola udvarán volt. 

Mielőtt odaértünk volna a feladatokhoz 

elénekeltük a Csínom Palkó című népdalt, Merci és 

Bence jelentettek és hozzákezdtünk a 

feladatunkhoz. Így ment a feladatok menete. 

Minden feladat megoldása és egy jó tartalmas és 

hosszú séta után kiértünk az erdőbe. Kata néni már 

begyújtotta a tüzet és elkezdte főzni a virsliket. Ott 

beszélgettünk a B-sekkel és ettünk egy jót. Később 

elindultunk vissza az iskolába. Mikor visszaértünk 

mindenki elindult a buszhoz a szerint, ahogy az 

ment. Mindenki hazaért. Erre egy hétre 

megrendezésre került a Sportnap. Volt egy 

eredményhirdetés. Nagy-nagy örömünkre mi lettünk az 1. helyezettek. Az osztályból mindenki örült 

és újongott. Kaptunk egy-egy Kinder csokit és elkezdődtek a nap további programjai. Nagyon jó és 

kedves nap volt várom a jövő évi akadályversenyt is ahol remélem ismét a 7. A osztály fog nyerni. 

 


