
Sziasztok! :) 

Azt a feladatot kaptam, hogy írjak egy „beszámolót” a 2016-os diáknapról. Nos, 

mit is mondhatnék róla? Mit hallanátok szívesen? Ez is, mint általában a legtöbb 

diáknap, jól szervezett volt. Az idén a diáknapok előkészítése és lebonyolítása a 

11.B osztály feladata lett. Rengeteg versenyt hirdettek a szervezők, amire a 

diákok (többé-kevésbé) szívesen neveztek. 

 

A rendezvénysorozat a megszokott módon hatalomátvétellel kezdődött, amit 

szelfiverseny és lábszépségverseny követett. Ez utóbbira 4 lelkes fiatalember 

jelentkezett. A szelfiversenyt a 12.A nyerte. Ezt követően került volna sor a 

karaoke versenyre is, ami az idén sajnos jelentkezők hiányában elmaradt. 

 

A következő nap többféle megmérettetésre került sor. A szervezők reggel 

ismertették a programokat. Már a korai órákban elkezdődött az osztályok közötti 

főzőverseny. A kiválasztott tanulók hozzákészültek az ételek elkészítéséhez. 

Ezzel párhuzamosan indult a zsinórlabda és a röplabda mérkőzés. Az én 

osztályomból (9.NY) két csapat is indult az előbbi versenyre. A két 

csapatunkból az egyik harmadik helyezést ért el. Ezzel egy időben zajlott a 

tanár-diák röplabdameccs is. Továbbá megmutathatták  a tanulók kötélhúzáson 

az erejüket, a darts versenyen a pontosságukat, a papírhajók hajtogatása során 

pedig a gyorsaságukat.   

 

Újdonság volt az idén meghirdetett sütiverseny. A diákok nagyon sokféle 

süteményt készítettek otthon, amit a délelőtt folyamán meg lehetett vásárolni. Ez 

nagy sikert aratott. Nagyon hamar elfogyott minden. Mire a labdajátékok 

befejeződtek, elkészültek az ételek is. Nagyon sokféle finom ebéd született. Aki 

nem volt fürge, az éhen maradt. A zsűri tetszését legjobban a betyárleves nyerte 

el.  

 

A mi osztályunk (9.NY) igyekezett minél több programba bekapcsolódni, és 

ennek meg is lett az eredménye. Az osztályok közötti versenyt mi nyertük meg. 

A jutalmunk egy torta volt és négy pizzakupon is, ami lehetőséget ad nekünk 

arra, hogy egy délutánt együtt töltsünk Encs hírneves éttermében.   

 

Remélem, hogy jövőre is ilyen színvonalas programok várnak ránk a 

diáknapokon, mint az idén. :)  

 

Losonczi Fanni 9.NY 
 

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a galériában! 

http://vmgencs.hu/galeria.php?oldal=diaknap_2016

