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Az utolsó tanítási napon Egészségnapot 
tartottunk a gimnáziumban.

A helyi rendőrség parancsnoka és a 
biológiatanárunk előadást tartottak a nyár 

veszélyeiről, majd a Comenius programban részt 
vett diákok bemutatták, hogy milyen események 

zajlottak a pályázatnak köszönhetően 
iskolánkban az idei tanévben. (A prezentáció honlapunkon 

megtekinthető „Comenius B Well 2014-2015 Hungary” címmel)

Ezután a sportcsarnokban játékos sorversenyt 
rendeztek nekünk a testnevelő tanáraink a 

comeniusos diákok segítségével. A nyeremény 
csupa egészséges finomság volt.



On the last day of the academic year we
organised a Health Day in our secondary school. 

The chief of the local police and our biology
teacher gave lectures on the dangers of summer. 
Then our Comenius group presented the events

of the project during 2014-2015.

After that we had fun in the gym. The P.E. 
teachers and the Comenius group made a 

competition for the classes. The prizes were
healthy sweets, yoghurt and drinks. 



The Comenius Group



Gyülekezik a közönség





A rendőrség intelmei







A diákok előadása





BENNE 
VOLTUNK AZ 
ÚJSÁGBAN 
SPLITBEN! 

We were in the
newspaper in
Split! 



Ők voltak a segítők a sorversenyen



A pontozók



A csapatok - 1



A csapatok - 2



Egy „komoly” feladat







Az egyik kedvenc „gyakorlat” 









Ez nem volt könnyű



Itt a gyorsaság a lényeg…



itt meg a jó technika és ritmus



A tanárok segítő tekintete is fontos



Az eredmények összesítése 
gyerekjáték



A pakolás a Comenius csapat dolga



EREDMÉNYHIRDETÉS 



Mindenkinek jár egy kis egészséges, 
jól megérdemelt finomság  



VÉGE
THE END

Sajnos a Comenius program befejeződött, de mi továbbra is 
megpróbálunk odafigyelni az egészséges életmódra, mégpedig úgy, 
hogy közben jól érezzük magunkat. Nézd meg az elmúlt két tanév 

eseményeit a honlapunkon, hogy lásd, mit is értünk ezalatt. 

Unfortunately this is the end of the Comenius Project. We will
continue living a healthy life in a funny way as we did during the last
two project years. Check the events of the previous two ”Comenius 

Years” on our website and you will understand everything. 


