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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános 

Iskolában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Kosár Kupa 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. március 01.- 2018. március 30. 

A program időpontja:  2018. március 27-28. 1300-1800 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola tornacsarnoka 

Résztvevő versenyzők: A jelenléti ív alapján 59 tanuló 

Résztvevő nézők: A jelenléti ív alapján 

 

1. A program előkészületei:  

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában a felső tagozatos osztályokban az új iskola 

megnyitása óta (tornacsarnok adta lehetőségek) rendezünk házibajnokságot a 

kosárlabdát kedvelő gyerekek számára. A sportág hagyományos változatát játszva a II. 

félévben, több héten keresztül, a kosárlabda-szakkör, valamint a sportkör keretein belül 

történnek a mérkőzések. 

Az első félévben Intézményvezetőnk megkeresett azzal a kérdéssel, hogy a fejlécben  

jelzett pályázat keretében tudnánk-e olyan Kosár Kupát szervezni március hónapban, 

amely rövid időintervallum alatt képes a lehető legtöbb tanuló megmozgatására. 

Ugyanakkor megkért arra, hogy vállaljam el ennek a pályázati programnak a szervezési 

munkáját, két megvalósító kolléga, valamint a testnevelők segítségével. Megtisztelő volt 

az ajánlat az iskolavezetés részéről, melyet elfogadtam. 
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2018. februárjában Intézményvezető Asszonnyal, aki egyben a pályázat szakmai 

vezetője is, megbeszéltük a konkrét időpontokat is: a programot március 22-23. napján 

csináljuk meg. Vele, valamint Garas Mariann és Erdősi Gábor megvalósító társaimmal 

letisztáztuk a program alapvető, egyben legfontosabb kérdését: a mérkőzéseket nem a 

hagyományos, hanem a kosárlabda játék úgynevezett B33-as változatának szabályai 

szerint fogjuk lejátszani. Az 5-6., illetve a 7-8. osztályos fiú és lány csapatok a B33 

játékkal 1-1 nap alatt eldönthetik: melyik a legjobb Jászais csapat 2018-ban. 

Testnevelő kollégámmal egyeztettem az 5-6. osztályos tanuló felkészítését illetően. 

Megkértem, hogy a mindennapos testnevelés órák végén az elmaradhatatlan játék ebben 

a hónapban pár perces B33 kosárlabda legyen. A fogékony gyerekek ezáltal tisztában 

lesznek a szabályokkal, a játékkal, mely valljuk be, sokkal több energiát igényel, mint a 

hagyományos kosárlabda. Én a 7-8- osztályokban végeztem el ezt a feladatot. Szívesen 

vártam gyerekeket a kosár szakkörre is, ahol szintén tudtunk B33-at játszani. 

Az alapfeladatok elvégzése után kezdődhettek a program dokumentálásával, egyéb 

feladataival való munkálatok. Elkészítettem a toborzó plakátot, melyek az iskola több 

frekventált helyén invitálták a gyerekeket a versenyre, szurkolásra. A világhálóról 

letöltöttem B33-as kosárlabda  meccseket, melyeket kérésemre a megvalósítók a felsős 

tagozatos gyerekek számára mintegy kedvcsinálóként levetítettek. 

A szakmai vezetővel egyeztettünk a díjazásról: az eddigi „csak” oklevél helyett arany, 

ezüst és bronzérem a dobogós csapatok 

számára, valamint „vándorkupa”, 

melyet egy évig birtokolhat egy 

csapat. Ezeket egy kisbéri vállalkozóval 

készíttettem el, megtervezve az 

érmek betétjét, valamint az érmekre, 

kupákra felírandó szöveget.  
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Elkészítettem nevezési lapokat, kíváncsian vártam: mennyire érdekli ez a fajta 

kosárlabda a gyerekeket? Hány csapat fog nevezni? Örömömre szolgált, hogy mindkét 

korosztályból 9-9 csapat nevezett, szám szerint 6-6 fiú-, valamint 3-3- leányegyüttes. 

Ezek után a számítógép előtt töltöttem sok időt: a hivatalos B33-as jegyzőkönyvet kicsit 

leegyszerűsítettem a helyi adottságok szerint. Elkészítettem a sorsolást, és előre 

elkészítettem a már adatokkal feltöltött jegyzőkönyveket a nevezési lapok alapján, így 

ezek kitöltésével már nem kellett a helyszínen foglalkozni. Mint utólag kiderült, a 

rendezvény rapiditása miatt jó ötletnek tűnt a kész jegyzőkönyvek megléte. 

Sajnos, az influenza is közbeszólt: nagyon sok beteg gyerekünk volt március 22-23. 

hetében, ezért a szakmai vezetővel –tájékoztatva a pályázat Projektjét- úgy döntöttünk, 

hogy eltoljuk a programot egy héttel. Így március 27-28. napokon került sor a 

programra. 

2. A Kosár Kupa (március 27-28.) 
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Az idő múlásával elérkeztek a várva várt napok. Az első nap az 5-6. osztályos 

korcsoport, a második napon a 7-8. osztályos korcsoport tanulóinak csapatai csaptak 

össze a kosárlabda palánk alatt. A mérkőzések jó hangulatban teltek el, és mint minden 

sportversenyen (még a legkiemelkedőbb felnőttek 

esetében is, hiszen hányszor láttuk már 

televízión, médiákon keresztül) nálunk is néha 

kicseppent néhány könnycsepp a szemből egy 

vesztes mérkőzés után, ellenpéldaként vállukon 

vitték a győztes kosár dobóját a gyerekek. A nem 

versenyző osztálytársak, iskolatársak mindkét nap 

harsányan buzdították a versenyző gyerekeket. A 

késő délutáni órákban örömünkre pár szülő is 

megjelent. A mérkőzések alatt fennakadás nem 

történt, minden gördülékeny volt. A végeredményeket folyamatosan lehetett követni a 

mágnestáblára kirakott kereszttáblás dokumentumon. Talán a legfontosabb: komolyabb 

sérülés nem történt az esemény során. Voltak nagy különbségű eredmények, de szoros 

mérkőzek híján sem voltunk. Több esetben a hosszabbítás döntött, nem egy alsóbb 

osztályosokból álló csapatnak sikerült nyerni egy felsőbb osztályosokból álló csapat 

ellen.  
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Mindkét nap zárópontja az ünnepélyes díjátadás volt. A nyertes csapatok tagjai láthatóan 

elérzékenyültek az érmek, valamint a kupa átadásakor. Reméljük, hogy a következő 

évben a 8. osztályosokon kívül (akik már új iskolájukban kergetik a kosárlabdát, de 

szurkolni, valamint a vándorkupát átadni elvárjuk őket. Megjegyzés: a 7-8. osztály 

kategóriában a fiú és a leány győztes csapat 8. osztályosokból állt) az idén szerepelt 

alsóbb osztályosok ismét részt vesznek a kupán, kiegészülve a most még csak 4. 

osztályosokkal. 

  

3. A program zárása 

Az eltolás miatt a következő napokban a jól megérdemelt tavaszi szünet, valamint a 

Húsvét kapott főszerepet. A jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, fényképek 

rendezésük után átadásra kerültek a szakmai vezető számára, aki azt a pályázat Projektje 

felé továbbítja. Garas Mariann megvalósító társammal a beszámoló elkészítéséhez 

nyújtott segítséghez A beszámoló a képekkel együtt az iskola weboldalára is felkerül, 

melyet másik megvalósító kollégám végez el.  
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Magam részéről úgy érzem, hogy a kiadott feladatokat maradéktalanul elvégeztük. 

Öröm volt számomra a felnőttekkel (megvalósítókkal, testnevelő társaimmal) való 

közös munka, melyen a kért feladatokat 100%-ban megoldották. Örömömre szolgált 

látni (mint testnevelő, fő alapelvem az egészséges életmód és a sportolás kialakítása 

tanítványaimnál) a sok kipirult gyermekarcot a verseny során. Köszönettel tartozom a 

szakmai vezetőnek a program lebonyolításában nyújtott hathatós segítségéért. Jövőre az 

idei tapasztalatokat kihasználva megpróbálunk hasonló szintű versenyt létrehozni, nem 

titkolva azt  a szándékunkat, hogy a házi bajnokságot kibővítenénk. Szeretnénk bevonni 

a körzeti iskolák 1-1- csapatát a következő B33 versenyre.  

Ászár, 2018. március 31. 

 

 

 

 

 
Erdősi Gáborné 

testnevelő 

szakmai szervező 

 

 

További képek az eseményről: 
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