
A KÖZÖSSÉG
EREJE

I.RÉSZ



a távolból látható, hogy az 
egyik diák bukósisakot 
visel. (Áron)     

1. nap: A diákok sietnek az elso tanítási napra, valaki gyalog,
 mások pedig biciklivel érkeznek. 



HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA

Áron lerakja a biciklijét az iskola elott, miközben 
a mellette elhaladó Kristóf és tomi összenézve 
nevetnek elovigyázatos felszerelése miatt. 



szuper lesz az
idei osztálykirándulás!..

A diákok a becsengetés elott még beszélgetnek egymással, 
a közelgo osztálykirándulásról. 

kiránduláskirándulás



jó reggelt
gyerekek!
jó reggelt
gyerekek!

becsengetnek az órára és a tanárno bejön az osztályba.



OSZTÁLYKIRÁNDULÁS:
-bukósisak, 
-láthatósági mellény, 
-biztosítás

fontos, amit a

táblára írtam!fontos, amit a

táblára írtam!

bumm

A tanárno figyelmezteti az osztályt a 
szükséges felszerelésrol egy 
esetleges baleset elkerülése miatt.



OSZTÁLYKIRÁNDULÁS:
-bukósisak, 
-láthatósági mellény, 
-biztosítás csendet

kérek!
csendet
kérek!

Az osztály nem figyel 
a tanárnore, nevetgélnek, 
máshogy képzelik el a 
biciklizést, valaki pedig 
már unja az órát.



OSZTÁLYKIRÁNDULÁS:
-bukósisak, 
-láthatósági mellény, 
-biztosítás

Ne már, Most 
ez komoly?

Ne már, Most 
ez komoly?

Kristóf tiltakozik 
a láthatósági 
mellény és a 
bukósisak viselése 
ellen.



1. nap: A diákok sietnek az elso tanítási napra, valaki gyalog,
 mások pedig biciklivel érkeznek. 

Kicsengetnek az óráról, a diákok 
nevetgélve elhagyják a termet.

biztosítás?az meg mi?

biztosítás?az meg mi? mellény

és sisak?
mellény 

és sisak?hahahahahaha



MÁSNAP



A diákok sietnek az elso órára. Az osztálytársak 
meglepodve nézik, hogy Áron biciklijének a helye 
még mindig üresen áll és még csak közeledni 
sem látják.



beteg?beteg?
szerintem csak

lóg a suliból!
szerintem csak

lóg a suliból!

hol lehet
áron?

hol lehet
áron?



Becsengetnek az órára, a diákok nevetgélnek, 
beszélgetnek, valaki még mindig a kirándulásról 
beszél. Közben bejön az osztályfőnök szomorúan.



áronnal...
áronnal...

figyelmet 

kérek!figyelmet

kérek!



A diákok 
abbahagyják 
a beszélgetést, 
nevetgélést és 
a tanárnore 
figyelnek 
csendben.

???? ??



áronnal

baleset

történt.

Áronnal

baleset 

történt.

BUMM



BUMM



áronnak eltört 

a keze, de nem 

lett nagyobb baja.

áronnak eltört 

a keze, de nem 

lett nagyobb baja.

Áron ugyan kórházba került a balesetet követoen, 
azonban sérülése szerencsére nem volt súlyos,
balesete mégis fontos változást hozott az
osztályközösség számára.



bukósisak,

biztosítás,

láthatósági

mellény!

bukósisak,

biztosítás

láthatósági

mellény!

A tanárno újra elkezdi magyarázni a biztosítás, illetve a 
védofelszerelés fontosságát a tanulóknak. már nem 
nevetgélnek, hiszen megértették az elovigyázatosság okát.



Szerencsére jól 

van és volt 

balesetbiztosítása, 

így a biztosító 

fizeti a kárt.

Szerencsére jól 

van és volt 

balesetbiztosítása, 

így a biztosító 

fizeti a kárt.



Sziasztok!
Turmix vagyok!

Sziasztok!
Turmix vagyok!

a Biztosítás fOGALMA

A biztosítás arról szól, hogy elore gondolsz arra, 
hogy ha baj ér, legyen mibol pótolni azt a féltett 
dolgot, amit biztosítasz: pl. az autót, a házat, vagy
éppen az egészséged. 

Ha van biztosításod, akkor valamekkora díjat kell 
fizetni a biztosító számára, és cserébe baj esetén 
a biztosító szolgáltatást fizet,  a szerzodés szerint, 
amit kötöttetek. 

Mivel bárkivel történhet  baj, pl. baleset, így fontos, 
hogy elovigyázatos legyél és másokra is vigyázz. Ha 
Áronnak és az ot elüto autósnak nem lett volna biztosítása,
akkor a szüleinek maguknak kellett volna új biciklit venni. 
Ha ez a baleset külföldön történik, és nincs biztosításuk, 
akkor Áron szüleinek sok pénzt kellett volna fizetnie 
az orvosi ellátásért is.

én fogom elmagyarázni nektek a számotokra 
eddig még ismeretlen fogalmakat.



A Balesetbiztosítás FOGALMA

Sok féle biztosítás van. 
A balesetbiztosítás alapján Te 
is lehetsz biztosított – ilyenkor 
a biztosító akkor fizet, ha pl. 
baleset miatt csonttörést 
szenvedsz, vagy meg kell Téged 
muteni, vagy kórházban kell 
töltened pár napot.

A Biztosító FOGALMA

A biztosító egy olyan pénzügyi 
vállalkozás, ahol az emberek azért 
dolgoznak, hogy összegyujtsék és 
csoportokba szervezzék az emberek 
kockázatait, pl. azokét, akik gondolnak 
arra, hogy oket is érheti baleset. A 
biztosító gyujti össze ezektol az 
emberektol valamekkora összegu pénzt 
(biztosítási díjat) és fizetnek nekik, ha 
baj történik velük (ez a biztosítási 
szolgáltatás).  Több ilyen cég van, így 
mindenki ki tudja választani, hogy melyik 
biztosítónál szeretne biztosítást kötni.



bele sem merek
gondolni mi lett
volna ha nem lett
volna rajta 
bukósisak...

bele sem merek
gondolni mi lett
volna ha nem lett
volna rajtabukósisak...

még jó
, hogy

nem történt

nagyobb baj!még jó
, hogy

nem történt

nagyobb baj!

tényleg úgy átrepült 
a bicaj kormányán, 
hogy beverte a fejét 
az aszfaltba?

tényleg úgy átrepült 
a bicaj kormányán, 
hogy beverte a fejét 
az aszfaltba?





A biztosítás hiánya 

probléma lehet, ha 

megtörténik a baj.A biztosítás hiánya 

probléma lehet, ha 

megtörténik a baj.

Minek fizessek 
biztosítási díjat? 

Én tudok vigyázni 
magamra.

Minek fizessek 
biztosítási díjat? 

Én tudok vigyázni 
magamra.

…és, ha más nem 

vigyáz rád?…és, ha más nem 

vigyáz rád?

Egy biztosított 
nem csak magára 

vigyáz, hanem másra is.

Egy biztosított 
nem csak magára 

vigyáz, hanem másra is.

Ezt hogy érted?

Ezt hogy érted?



a Biztosítási díj FOGALMA

Ahhoz, hogy a biztosító fizetni tudjon neked, ha 
baleset ér, neked is fizetned kell neki minden 
hónapban (vagy negyedévente, félévente) egy 
kisebb összeget. Ennek a díjnak nagysága attól 
függ, hogy mekkora a kockázat, amit a biztosító 
átvállal, és mekkora szolgáltatást szeretnél baj 
esetére (pl. egy friss jogsis sofornek nagyobb 
díjat kell fizetnie, mint egy tapasztalt vezetonek; 
illetve ha mondjuk csonttörés esetén nagyobb 
szolgáltatást szeretnénk, akkor nagyobb díjat is 
kell fizetnünk).



a Biztosított FOGALMA

Az a biztosított, aki, amit a biztosítás 
által védeni akarunk. 
Pl. egy balesetbiztosításban, Te is 
lehetsz biztosított. Tehát ha Téged 
baleset ér, akkor fizet a biztosító. 
Mivel Áronnak is volt biztosítása, o 
is egy biztosított diák.



Ez egy közösség, 
ahol az emberek 
segítik egymást.

Ez egy közösség, 
ahol az emberek 
segítik egymást.

Így van, ez az 
úgynevezett 

veszélyközösség.

Így van, ez az 
úgynevezett

 veszélyközösség.

Én nem 
vagyok 

senkire 
veszélyes.

Én nem 
vagyok 

senkire 
veszélyes.

Ez egy 

biztosítási 

fogalom.

Ez egy 

biztosítási 

fogalom.

Osztályközösség = veszélyközösség?

Osztályközösség = veszélyközösség?

Az osztály is 

egy közösség, még 

ha nem is bírunk 

mindenkit, de itt 

is kell fizetni

 osztálypénzt.

Az osztály is 

egy közösség, még 

ha nem is bírunk 

mindenkit, de itt 

is kell fizetni 

osztálypénzt.



az a személy, akinek 
a balesetben testi 
épsége, vagyona sérült.

a Károsult FOGALMA

Amikor befizeted a biztosítási díjat, akkor nem csak magadat 
véded, hanem a többi biztosított diákot is, hiszen a biztosító 
az összes befizetett díjból mindig tud fizetni annak, akinek 
balesete volt. 

A befizetett biztosítási díjad ugyanis kevés lenne ahhoz, hogy 
a biztosító abból kifizesse a balesetben történt károkat, viszont 
ha minden biztosított fizet egy keveset, akkor az már elég lesz 
az összes szolgáltatás kifizetésére. 

A biztosításhoz tartozó bölcsesség, hogy „ugyanaz a teher sokkal
kevésbé nyomjaegy-egy ember vállát, ha a terhet sokfelé osztják el”.  
Gondolj csak bele, egy diáknak milyen nehéz lenne elcipelnie egy nagy 
tornaszonyeget a tornaterem egyik felébol a másikba. De ha mindenki 
dolgozik érte, együtt emelitek, máris egyszerubb.

A Veszélyközösség FOGALMA



Az osztálypénz is egy díj, 

aminek befizetésével 

együttesen oldjuk meg

 a problémákat.

Az osztálypénz is egy díj, 

aminek befizetésével 

együttesen oldjuk meg

 a problémákat.

anna felveti az ötletét:
az osztálypénzbol lehetne
láthatósági mellényt és
bukósisakot vásárolni
minden tanuló számára,
így mindannyian biztonsággal
biciklizhetnek az 
osztálykiránduláson
és hétköznapokon egyaránt.



A közösség ereje az egyik legnagyobb 
dolog a világon, aminek mozgatórugója az összefogás. 

A közösség ereje az egyik legnagyobb 
dolog a világon, aminek mozgatórugója az összefogás. 

éljen azösszefogás!

éljen azösszefogás!

éljen a
közösség 

ereje!

éljen a
közösség

ereje!

éljen a
biztonság!

éljen a
biztonság!

végül minden jóra 
fordult, áron is 
visszatérhetett 
osztálytársai közé, 
és együtt vehették 
át az osztálypénzbol
vásárolt láthatósági 
mellényt és  
bukósisakot, amelyet 
a tanárnéni adott 
át egyenként minden 
kis tanuló számára.



7.B

MI itt 
mindannyian... 

MI itt 
mindannyian... 

...egy nagyobb
veszélyközösség 
részesei vagyunk.

...egy nagyobb 
veszélyközösség 
részesei vagyunk.

MI VAGYUNK 
A    .B OSZTÁLY.7
MI VAGYUNK 

A    .B OSZTÁLY.7

anna kezében tartja azt a puzzle darabkát, amely
a veszélyközösség egy részletét szimbolizálja,
a többiek pedig örülnek, hogy egy olyan közösség
tagjai lehetnek, ahol mindenki segíti egymást.



Itt látható, hogy a 7.B osztály 
milyen kicsi, de mégis milyen 

fontos tagja egy veszélyközösségnek. 1.B
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vége


