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SPORTÉLET AZ ISKOLÁBAN  
Projekt jellegű, 2014. december 1-ig beküldendő feladat  
 

1. feladat 
Készítsetek 8 -12 oldalnyi A4-es tájékoztató füzetet, amiben bemutatjátok az iskolátokban 
folyó sportéletet! 

• A füzetben talpas betűtípust/betűtípusokat használjatok, a betűméret 12 pont (címeknél 
lehet nagyobb is), a sortávolság 1,5 sor legyen! 

• A brosúrát a leendő első osztályosok szüleinek vagy kilencedik osztályosoknak 
készítsétek! A brosúrában legyen több hasábra tördelt oldal, szegélyezett oldal, 
táblázat, fotóillusztráció és rajz is. A fotókat és a rajzokat is ti készítsétek el! 

• A tájékoztató tartalmazzon legalább egy beszélgetést egy kiemelkedően sportoló 
tanulóval és az egyik testneveléstanárral is. 

• Iskolátok legkiemelkedőbb sportolóinak neveit is soroljátok fel, egyedi felsorolásjelet 
használva! 

• Az elkészült anyagot nyomtassátok ki és fényképezzétek le!  
• Beküldeni az elkészült szöveges dokumentumot kell az általatok használt 

szövegszerkesztő formátumában, illetve pdf vagy lapozható e-book formátumban 
valamint a kinyomtatott füzetről készült fotót!  
 

2. feladat 
Testneveléstanárotok közreműködésével állítsatok össze 32 ütemű szabadgyakorlatot! 

• A gyakorlatot például szöveges dokumentumban rögzítsétek. A dokumentumban a 
gyakorlatot rajzoljátok le, és az ütemeket írjátok le! (1 gyakorlat 8 ütemből áll.) 

• Az elkészült gyakorlatot pálcikaemberekkel rajzoljátok meg és készítsetek 
animációt belőle! 

• Beküldendő a szabadgyakorlatot tartalmazó dokumentum és az animáció! 
 

3. feladat 
Készítsetek 3-5 perc időtartamú bemutató anyagot (prezentációt vagy filmet), amiben 
bemutatjátok a csapattagokat kedvenc sporttevékenységük közben! 

• A bemutató anyagban térjetek ki a csapat nevére, a csapattagok bemutatására, a 
kedvenc sporttevékenységük bemutatására! 

• A csapattagok bemutatása után a csapat mutassa be az előző feladatban összeállított 32 
ütemű szabadgyakorlatot! 

• A bemutató anyagot beavatkozás nélkül lehessen lejátszani! 
 
A munka elkészítése során különösen figyeljetek a helyesírásra, a szövegszerkesztés 
szabályaira és a képek tájolására! 
A feladatok elkészítéséhez kizárólag olyan szoftvereket lehet felhasználni, amelyeket az 
iskola és a versenyzők jogszerűen használnak: a Tisztaszoftver megállapodás keretében kapott 
szoftvereket vagy ingyenes szoftvereket. 
 
Figyelem! 
A kész anyagokat a csapat Sulinet portálon létrehozott csoportjának dokumentumtárába kell 
feltölteni 2014. december 1-ig, aminek kapacitása maximum 300 MB! Ennek megfelelően 
ügyeljetek a feltöltendő fájlok összméretére! 
Példa 64 ütemű gyakorlatra https://www.youtube.com/watch?v=AjPCK7KUuqI 


