Honvédelmi nap
Az decsi Bíborvég Általános Iskola a Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott pályázata keretében 2019.
október 25-én, honvédelmi napot tartott. A program legfontosabb nevelési céljai: hazaszeretet, honismeret,
küzdeni tudás a közösségért, közösségépítés, a tolerancia fontosságának kiemelése, élmény-központúság,
pályaorientáció.
A honvédelmi nap erősítésére, ráhangolására előtte rajzversenyt hirdettünk Hazám, szülőföldem címmel,
melynek mottóját Wass Albert sorai adták.
„Szeresd a Te népedet, nemzetedet, jobban, mint önmagad, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld
otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek”.
Reggel a rajzverseny eredményhirdetése, jutalmazása után többállomásos akadályversennyel folytatódott a
program, melyen minden iskolás diák részt vett. Az érdekes és izgalmas pályát a székesfehérvári Honvéd
Szondi György Sportegyesület íjász és lövészszakosztálya, valamint a szekszárdi Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda munkatársai építették, és felügyelték.
Az állomásokon teljesítmény pontozást végeztek a pedagógusok segítségével, amelyet az öt fős csapatok
menetleveleiben rögzítettek az állomásvezetők. A programot több szülő is érdeklődéssel követte a helyszínen,
és szurkolt a gyerekeknek, és segített a munkában.
Később a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó autója is megérkezett az iskola udvarára,
valamint a Szekszárdi Rendőrkapitányság decsi KMB Irodájának gépjárműve is. A gyerekek beülhettek az
autókba, szirénáztak, kipróbálták a hangosbemondót, és élvezettel ismerkedtek meg minden apró részlettel,
kiegészítővel.
A fizikai aktívitással töltött nap végén az értékelés és pizza-parti várta a résztvevő gyerekeket és felnőtteket.
A ragyogó napsütésben zárult tartalmas programért köszönet minden segítőnek!
Fotódokumentáció

A rajzverseny eredményhirdetése
A tanulók korcsoportonként kaptak jutalmat.

A rajzok kiállítása

Íjászat – a legkisebbek is nagyon élvezték, hogy
kipróbálhatták!

Fegyelmezett várakozás a lövészetre, a gyerekek a találati lőlapot hazavihették.

Az akadálypályán a szekszárdi Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársai végig kísértek minden
csapatot, vigyázva a gyerekek testi épségére.

A tűzoltó autót még az óvodások is eljöttek
megnézni!

A rendőrautó és
tartozékai is nagy
sikert arattak!

A Rendőrkapitányság ajándékát minden
osztályosunk átvehette az iskolarendőrünktől.

első

A programok végén, fáradtan, de élményekkel
tele a tanulók jóízűen fogyasztották a pizzát.

Megköszönve a közös munkát, vendégeink beszélgetés közben falatoztak velünk.

Eredményhirdetésre az őszi szünet után került sor, visszaemlékezve a nap élményeire

