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Tájékoztató a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
az erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletében az erdei iskolai prograrnak 
és nyári táborok megszervezéséhez 8 millió forinttámogatást biztosított, melynek intézményi 
felosztásáról a 20/2012. (IV. 26.) határozatában a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntött. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata alapján az intézmények a támogatást 
megkapták és az elszámolás során ~ az előző évek gyakorlatának megfelelően ~ szöveges 
beszámolót is küldtek a prograrnak megvalósulásáróL A megküldött beszámolók alapján láthatjuk, 
hogy a kerületben dolgozó pedagógusok szívügye, hogy kiemeit hangsúlyt fordítsanak a változatos, 
minél nagyobb élményt jelentő prograrnak megvalósítására. Kiemelkedő célként valósult meg a 
környezeti és környezetvédelmi, földrajzi és néprajzi ismeretek gyarapítása, valamint az élővilág és 
a természetszeretetére nevelés. Természetesen a tudás gyarapításán kívül kiemelkedő szerepe volt a 
nyár örömeinek is: strandolás, lovaglás, számháború, éjszakai túra, tábortűz. 

A táborok, erdei iskolák szervezése során kiemeit szerepet kap a közösségi élet fejlesztése. Ezen 
alkalmakkor a résztvevő gyermekek közötti társas kapcsolatok ~ a prograrnak kialakításának 
köszönhetően ~ pozitív irányba fejlődtek Az összetartozást, a csapatszellemet, csapatmunkát 
megkívánó egyes feladatok nem csak a közösségi szellemet, de az önállóságukat is, valamint az 
önmaguk és társaik iránt érzett felelősségtudatot is növelte, ezáltal nem csak szellemiekben, hanem 
lélekben is gyarapodtak a résztvevők. 

A nyári táborozásban négy óvoda is részt vett. Kiemeit céljuk volt, hogy kikerülve a városi 
forgatagból a nyugodtabb vidéki élet hangulatát is megismertessék a gyerekekkeL Sokat 
kirándultak, kézműves foglalkozásokon vettek részt, és természetesen játékban sem volt hiány. 

A felvett támogatási összegről az intézmények a Gazdasági és Pénzügyi Irodának az eredeti 
számlákkal, míg az Oktatási, Kulturális és Civil csoportnak a számlák másolati példányaival 
számoltak el, az l. melléklet szerint. Sajnos volt olyan tábor, ami nem valósult meg. 

Az intézmények beszámolói 2. mellékletként megtekinthetők 



II. Döntési javaslat 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. évi erdei iskola és nyári táborok programjaira 
biztosított támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. október 27. 

Törvényességi szempontból ellenjegyezem 



J. melléklet az előterjesztéshez 

KIM UT A T ÁS 

Erdei iskolák és nyári táborok 2012. évi támogatási összegének felhasználásáról 

Erdei iskola 
Tervezett Támogatási Felhasznált Tényleges 

Intézmény neve Helyszín létszám összeg összeg létszám 
Ft Ft 

l. Bem József AL Tata Öreg tó 90 306 OOO 306 OOO 98 
2. Fekete István AL Szaodavári 37 126 OOO 126 OOO 37 
3. Fekete István AL Balatonlelle 67 228 OOO 228 OOO 67 
4. Fekete István AL Orhegy 22 75 OOO 75 OOO 24 
5. HarmatAL Balatonmáriafilrdő 42 143 OOO 143 OOO 42 
6. HarmatAL Tata Öreg tó 27 92 OOO 92 OOO 27 
7. HarmatAL Miskolctapolca 19 65 OOO 65 OOO 19 
8. Harmat AL Szigetmonostor 23 47 OOO 47 OOO 23 
9. Harmat AL Balatonfűzfő 27 92 OOO 92 OOO 25 
10. Harmat AL Nagyvázsony 40 136 OOO 132 600 39 
ll. Harmat AL Bogács 38 129 OOO 129 OOO 38 
12. Harmat AL Ceglédfiirdő 36 73 OOO 73 OOO 36 
13. Harmat AL Velence 30 102 OOO 102 OOO 36 
14. Harmat AL Kemence 23 78 OOO 78 OOO 23 
15. Harmat AL Eger 14 48 OOO 48 OOO 14 
16. Janikovszky Eva AL Szilvásvárad 48 163 OOO 163 OOO 48 
17. Janikovszky E. Üllői Tata Öreg tó 38 129 OOO 129 OOO 38 
18. Kada Mihály AL Tata Öreg tó 50 170000 170 OOO 50 
19. Kada Mihály AL Nőtincs 56 190 OOO 190 OOO 56 
20. Kada Mihály AL V értesboglár 27 91 OOO 91 OOO 27 
21. Kada Mihály AL Hollókö-Ofalu 27 91 OOO 91 OOO 27 
22. Kada Mihály AL Szaodavári 42 143 OOO 143 OOO 42 
23. Kada Mihály AL Szaodavári 125 425 OOO 425 OOO 125 
24. Kada Mihály AL Leányfalu 26 88 OOO 88 OOO 26 
25. Keresztury D. AL Nova, Zuggó köz 84 286 OOO 286 OOO 85 
26. Keresztury D. AL Kisinóc 120 408 OOO 408 OOO 115 
27. Komplex AL Zempléni -hegység 37 101 OOO 101 OOO 37 
28. Szent László AI Drégelypalánk 28 95 OOO 95 OOO 28 
29. Szent László AI Parádfilrdö 24 82 OOO 81 690 24 
30. Szent László AI Balatonkeresztúr 21 71 OOO 71 OOO 22 
31. Szent László AI Egyházaskozár 22 75 OOO 75 OOO 20 
32. Szent László AI Egyházaskozár 25 85 OOO 85 OOO 22 
33. Szent László AI Kunbaracs-Makó 47 192 OOO 192 OOO 46 
34. Szervátiusz Jenő AI. Királyrét 49 167 OOO 166 600 49 
35. Szervátiusz Jenő AI. Balatonlelle 98 333 OOO 333 OOO 98 
36. Szervátiusz Jenő AI. Fenyő fő 29 99000 99 OOO 29 
37. Széchenyi István AL Ausztria 17 81 OOO 81 OOO 17 
38. Széchenyi István AI. Magyarkút 13 44 OOO 44 OOO 13 

Összesen 1588 5 349 OOO 5 344 890 1592 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Nyári tábor 
Tervezett Támogatási Felhasznált Tényleges 

Intézmény neve Helyszín létszám összeg összeg létszám 
Ft Ft 

l. Fekete István AI Kismaros 32 65 OOO 65 OOO 32 
2. Fekete István AI Balatonalmádi 55 224 OOO 224 OOO 52 
3. Kertvárosi AL Káli-medence 25 119 OOO elmaradt o 
4. KOMPLEX Budapest 32 439 OOO 439 OOO 32 
5. Szent László AI Fonyód 40 218 OOO 218 OOO 40 
6. Széchenyi L AL Héreg 22 105 OOO 105 OOO 22 
7. Kroó György AMI Debrecen 6 33 OOO 33 OOO 6 
8. Kroó György AMI Dinnyés 30 122 OOO 122 OOO 33 
9. Kroó György AMI Dég 58 276 OOO 276 OOO 62 
10. Kroó György AMI Balatonmáriafiirdö 16 33 OOO 33 OOO 18 
ll. Kroó György AMI Sárospatak 45 184 OOO 184 OOO 46 
12. Kroó György AMI Sárospatak 10 102 OOO 102 OOO 10 
13. Csodafa Ovoda Monostorapáti 20 68 OOO 37 400 ll 
14. Csodapók Ovoda Szaknyér 33 135 OOO 135 OOO 33 
15. Kékvirág Ovoda Kács 16 54 OOO 54 OOO 16 
16. Zsivaj Ovoda Kács 10 34 OOO 34 OOO 10 

Összesen: 450 2 211 OOO 2 061400 423 

V án dor tábor 
Tervezett Támogatási Felhasznált Tényleges 

Intézmény neve Helyszín létszám összeg összeg létszám 
Ft Ft 

l. Kada Mihály AL Pécs, Orfű 40 326 OOO 326 OOO 48 
2. Szent László AL Hernád 20 114 OOO 114 OOO 20 

Összesen: 60 440 OOO 440 OOO 68 

Erdei iskola 1592 5 344 890 
Nyári tábor 423 2 061 400 
Vándor tábor 68 440 OOO 
Összesen: 20 83 7 846 290 

Támogatás 8 OOO OOO 
Felhasználás 7 846 290 
Maradvány 153 710 



Beszámoló az erdei iskoláról 

Bem József Általános Iskola 

időpont: 2012.szept.10-14. 

helyszín: Tata 

létszám: 98 tanuló, 7 pedagógus 

{98 tanulóval indultunk, de közben egy tanulónk megbetegedett, így őt haza kellett hozni.) 

Az előre összeállított és kidolgozott programunk szerint megvalósítottuk a rendhagyó tanórákat, 

természetismeretet, vizsgálódást és megfigyelést a vízparton, kézműves-és sportfoglalkozásokat, 

valamint egyéb szabad idős tevékenységeket. A helyszíni lehetőségeket maradéktalanul kihasználva 

fejlesztettük a tanulók megfigyelőképességét, kreativitását, kézügyességét és a közösség iránti 

felelősségérzést, toleranciát egymás iránt. 

98 tanulóval indultunk, de közben egy tanulónk megbetegedett, így őt haza kellett hozni. 
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Beszámoló az erdei iskoláról 

5. b, 6. a 

Ideje: 2012. 06. 04. - 06. 08. 

Helye: Szandavári Diáktábor. 

Részt vett az 5. b osztály 17 tanulója, a 6. a osztály 20 tanulója. 

Kísérő felnőttek: Gerzsenyi Gyöngyi, Szabó Gyula osztályfőnökök, továbbá Balog Gábor (az egyik 
tanuló édesapja). 

Elhelyezés: 8-14 ágyas szobákban. 

Étkezés: a szálláson. 

Utazás: különbusszal. 

Programok: 

1. nap: utazás, berendezkedés a szálláson, falukutatás, esti vad les. 

2. nap: íjászat, lovaglás, vetélkedő. 

3. nap: buszkirándulás Hollókőre, itt a vár, a tájmúzeum, a babamúzeum, a postamúzeum 

megtekintése; délután sústyafonás; este egy előadás megtekintése a régi idők lakodalma iról. 

4. nap: tanulás, kirándulás a szandai várhoz, közben számháború, záró tábortűz. 
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Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola 
ll 08 Budapest Harmat utca 196/198 
Tel.: 06-1-260-2136 

Erdei iskola pályázati beszámoló 
2012.06.4-8. Balatonlelle 

A tervezett program rövid összefoglalása: 

Az idei erdei iskolát a Balaton partjára szerveztük, ahol diákjainkkal a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Kis-Balaton tájegység állat- és növényvilágát figyelhettük meg. A vízpart 
közelségét kihasználva a vitorlázással is megismerkedtünk. Természetesen a település 
nyújtotta kulturális lehetőségeket is kihasználtuk. 

Sikeresen megvalósult programjaink: 

- Kisvonatoztunk. megismerkedtünk a településsel. Szalay
kastélyt és Katolikus templomot megtekintettük. 
Kirándultunk a Tégla Múzeumhoz, ahol a múzeum 
építőjével is találkoztunk. 

- Kirándulás a Kányavári-szigetre, ahol a különleges 
faszerkezetű hídon áthaladva a "Búbos vöcsök" 
tanösvényt jártuk végig, gyönyörködtünk a kilátásban és a 
vízi élővilág sokszínűségében. 

- Bivalyrezervátumot is meglátogattuk, ahol az állatok 
közelsége okozott felejthetetlen élményt. 

- Hajákáztunk a Balatonon. Megfigyeltük az induló és 
érkező hajókat. 

- Az időjárás megengedte, hát meglátogattuk a strandat is. 
Idő hiányában nem megvalósult programjaink: 

- Az Afrika Múzeum megtekintése, ismerkedés Afrika 
állatvilágávaL 

A tábor területén lévő sportpályákra különböző sportversenyeket szerveztünk és 
bonyolítottunk le: foci, röplabda, kosár, asztalitenisz. 

Az estéinket daltanulással, tánctanulással, kézrnűveskedéssel, vetélkedőkkel, "Ki rnit 
tud?-dal" számháborúkkal töltöttük. 
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Erdei iskola Balatonmáriafürdő 

Idén az 5. b, 8. a, 8.c töltött el 5 napot az általam szervezett erdei iskolában. 
Célunk-többek között- az volt, hogy a tapasztalt nyolcadikosok segítsék a 
"kezdő" ötödikesek et. 
Az elképzelés nem várt sikerrel járt. Vegyes csapatok alakultak, a különféle feladatokat 
közösen, ill.kooperatív módon oldották meg. 
Jártunk a balatonszentgyörgyi Csillagvárban, ahol az érdekes csillag alakú várban különféle 
kiállításokat néztünk meg. Utána az ott lévő magyar háziállatokkal ismerkedtek meg a 
tanulók. 
Helytörténeti vetélkedőnkjól sikerült, csoportokban fedezték fel a település szerkezetét, 
úthálózatát, térképen való tájékozódássaL 
Hajókiránduláson voltunk Badacsonyban. Végigjártuk az összes nevezetességet, 12 km-t 
gyalogoltunk, a gyerekeknek felejthetetlen élményt okozva. l szerencsére végül is a 
kolléganőhöz sem kellett mentőt hívni/ 
Meglátogattuk a Kis- Balaton természetvédelmi terület Diás sziget részét, valamint a 
Bivalyrezervátumot. Sok új információ hangzott el Fekete Istvánról. 
Szerencsére az utolsó napon a Balatonnal közelebbi ismeretséget is tudtunk kötni, 
megfiirödtünk. 
Esténként/ a feladatok elvégzése után/ szívesenjátszottak tanulóink dramatikus játékokat. 

Az önkormányzattól kapott anyagi támogatást elsősorban anyagi gondokkal küzdő gyerekek 
támogatására használtuk, melyet ezúton köszönünk. 

Bp. 2012-06-21 



Erdei iskola 
Tata 2012.06.04- 06-08 

6.a 

Osztályunk kiváló körülmények között, élményekben és tudás gyarapításában 
gazdag egy hetet töltött Tatán. A lányok 2 fős faházakban, a fiúk egy kőházban 
(4-4-3) voltak elhelyezve. Az étkezés étteremben, kiváló minőségben és 
kiszolgálásban zajlott. 
Első nap délután a Fényes strandra mentünk, ahol az idény elejemiatt csak mi 
voltunk, így az ott dolgozók kényeztettek bennünket. A strandon található egy 
tanösvény, amely természetvédelmi terület, a híres égerláp növény és 
állatvilágával ismerkedtek a tanulók. Kisebb csoportokban vitték körbe őket, a 
többiek, azalatt úszóversenyben mérték össze erejüket. 
Este 21 h-ra gyalogtúrával jutottunk el a tó túlsó oldalán található Fellner Jakab 
csillagvizsgálóba. Az előadás érdekes volt, sokat kérdeztek a gyerekektőL Kicsit 
felhős volt az ég, de azért érdekes volt régi távcsővel kémlelni a csillagokat. 
Hazafele is gyalog mentünk, közben az új ismereteket próbálgatták. Jól 
elfáradva tértek pihenőre. Másnap kisvonattal jártuk körbe Tata nevezetességeit. 
Hosszabb időt az Angol-parkban és a Cseke-tó környékén töltöttünk. A tanulók 
csapatokban kutatták fel a műromokat. Ebéd után a csendes pihenőben 
beszámoltak munkájukról. Délután gyalog túra volt a Fellner Jakab kilátóba. 
Embert és gyermeket próbáló feladat volt, 7 kilométer a tó körül, 150 lépcső a 
kilátóba, de az elénk táruló kép megérte a fáradságot. A nap azonban még nem 
ért véget, este 21 30-tól 2 órás bátorságtúra várt ránk. Zöld pontos fiatalemberek 
mutatták be az éjszakai erdőt. Nagy volt a szél, ami még félelmetesebbé tette az 
estét. A tanulók megtanultak látni a sötétben, vigyázni egymásra, segíteni 
egymásnak. a túra után nagyon hamar elcsendesült az osztály. A harmadik nap a 
Geológiai Múzeum és Porhanyó-bánya igazi csemege volt. A vezető előadása 
nagyon érdekes volt, bevonta a gyerekeket és feladatokat is kaptak. Délután a 
fáradt lábak pihentek, dolgoztak a kazlik. Az egy órás sárkányhajózás 
fantasztikus élményt nyújtott a tanulóknak Az este nagyon,vidámra sikerűlt, 
botkenyeret sütöttünk. Az étteremtől kaptuk a kelt tésztát, botokat, fát, fahéj as 
cukrot, amiből igazán kürtös kalács fél ét kellett sütni. J ó kat nevettünk egymás 
ügyetlenkedésén, de végül mindenkinek sikerült megkóstolni a botkenyeret 
Negyedik nap délelőtt a Tatai vár feltérképezése volt a feladat. A tanulók 
csoportokban nézték meg a vár különböző termeit, és egy tesztet kellett 
kitölteniük. A kulturált viselkedést a múzeumban is gyakorolniuk kellett. 
Délután kirándultunk a Turulhoz, ahol történelmi ismereteinket elevenítettük fel. 
Nagyon fárasztó, élményekben gazdag hetet azaquaworld-ben fejeztük be. 
Gyönyörű helyeken, fantasztikus előadásokat hallgatva sok élményt szereztünk. 
Szeretnénk köszönetet mondani az önöktől kapott pénzért, ami feltétele volt 



annak, hogy az egész osztály részt vegyen ezen a csodálatos héten. Reméljük a 
jövőben is sikerül hasonló erdei iskolát szerveznünk. 

Köszönettel: 
Ayoub Julianna 
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Beszámoló Erdei Iskola 2012. június 4-8. 

Kőbán ai Harmat Általános Iskola 7 .a osztál 

A program rövid összefoglalása: 

Célunk a Bükki Nemzeti Park tájvédelmi területeinek és természeti kincseinek megismerése. 

l. nap Miskolctapolca felfedezése- gyalogtúra, kalandpark-erőpróba 

2. nap Gyalogtúra Lillaftiredre -Molnár szikla, István barlang - Hámori tó megtekintése 

Kisvasút-pisztrángtelep 

3. nap Diósgyőr- vár megtekintése -rendhagyó történelem óra, kézműves foglalkozások 

Táncház, néptáncbemutató 

4_. nap Miskolc - Kilátó egész napos gyalogtúra 

5. nap Miskolc- Csanyik völgy -Vadaspark ABükki Nemzeti Park élővilágának 

megismerése. 

A programba~ 19 t_~ul~ vett részt az angol anyanyelvi asszisztens Dominic Stevensan is 

elkísérte az osztályt. 

Az osztály közösen készített egy honlapot, amire naponta feltöltötték a blogjukban a napi 

történéseket, illetve az általuk készített fényképeket. A honlapon a szülők is követhették a napi 

eseményeket. 

2012-06- 12. 

~eJ J 
Szabóné Valkony M' ia 

Oszt. főnök l 



Beszámoló az ERDEI ISKOLÁRÓL 
Kőbányai Harmat Általános Iskola 
3. b osztály 

Időpont: 2012. június 4-6. Árnyas Sziget Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola Szigetmonostor 

Létszám: 23 gyerek 

Tanítók: Gólián Erika és Lákovics Lívia 

Program ok: 

Túra az erdei úton Szigetrnonostorra. A faluban három portára tértünk be, az állatokat 
és a felelős állattartást figyelték meg a gyerekek (szarvasmarha, kecske, disznó, nyúl, 
macska, kutya, teknősbéka, baromfi). 
"ERDEI KIS INDIÁN" helyszín: a tábor környéke "Indiánok hadiösvényen"
indiánképzés © Nyornolvasás, térképkészítés, távcsőhasználat Az erdő növényei és 
állatai. A környezetvédelern fontossága. 
"KA VICSKALAND" helyszín: Nagy-Duna ág Ismerkedés a dunai kavicsokkal. 
Kavicsgyűjtés. A kavics tulajdonságainak egyszerű vizsgálata a látás, hallás, tapintás 
segítségéveL "A dunakavics nem csak édesség!*- a dunai kavics szerepe a 
természetben. Névadás a kavicsnak Kavicsos játékok és versenyek. A kavics, rnint 
hangszer. 
"MEZÖ ÉRTELMEZŐ"- helyszín: a tábor rnögötti rnező 
A rnező hangjai, illatai, színei. A rnező növényei. A gyűjtött növényekből képkészítés 
ragasztássaL Növényrnegfigyelés, növényhatározás. Kutatás apró gerinces és 
gerinctelen állatok után. Rovarok megfigyelése nagyítós üveg segítségéve!, 
visszaengedésük a természetbe. 

Nagyon szépen köszönjük a Kőbányai Önkormányzat anyagi segítségét! 

Budapest, 2012. június 19. 

r~~4 
Gólián Erika 

j(j. 



A Kőbányai Harmat Általános Iskola 8. b osztályának 

Erdei iskola programjáról 

Balatonfűzfőn 



Az erdei iskola 2012. június 4. -június 8. között lezajlott. A tábor helyszíne Balatonfűzfőn 

volt, a Veronika panzióban. A szobák jól felszereltek, tiszták, 2- 3 -4 -5 ágyasak voltak. Az 

épületben csak az osztály tartózkodott. A közös étkező helységet és a billiárd asztalt 

használhattuk. 

Étkezésünket is megoldották helyben a szállásadóink. Hideg reggelit, kétfogásos, meleg 

ebédet és vacsorát kaptunk. 

Az utazás oda-vissza is vonattal, együttes elhelyezéssei történt; odafelé átszállással, de a 

csomagokat az egyik apuka előre leszállította, így ez nem okozott problémát. 

Délelőtt Délután Este 

Táborba érkezés, 
Séta a Márnai 

1. 
szállások elfoglalása, 

templomromhoz nap 
mikroklíma-mérő 

Fövenyfürdő Él játékok 
állomás felállítása 

Vízvizsgálat 
Túra az erdőben, 

Bobozás 2. nap növény- és 

állathatározás 

Balatonfüred 
Veszprém Él játékok 3. nap Lóczy-ba r la n g 
Állatkert 

vagy Kalandösvény 

Balatonkenese, Mikroklíma-mérés Bátorságpróba 4. nap 
tátorjános 

5. 
Táborzárás, 

Vetélkedő, Hazautazás nap 
Fövenyfürdő 

Az erdei iskola programjaiban jó hangulatban vett részt az osztály, problémamentesen telt el 

a hét. A kitűzött fejlesztési célokat sikerült megvalósítani. 

Megbetegedés, baleset nem történt, egy fogtájós gyereket a helyi rendelőben elláttak. 

~J~t.t~~ 
Budapest, 2012. június 22. Benkőné Szilveszter Éva of. és Cserjés Emese 



Beszámoló a 2012. június 4-8. között 

Vöröstán (Nagyvázsony) rendezett erdei iskoláról 

A Kőbányai Harmat Általános iskola 3.a -3.c -2.c osztálya ebben a tanévben Nagyvázsony 

mellé, Vöröstóra utazott, a Bodzavár Alapítvány által rendezett erdei iskolába. 

Tanulóin~-3~~~-vettek részt a programokon. Gyönyörű erdei környezetben, távol minden 

lakott helytől, egy domb tetején kaptunk szállást, két faházban. A táborhoz hatalmas szabad 

terület, erdő, tanösvények, vadászlesek, vadmegfigyelő kamerák tartoznak. Ezeknek a 

felhasználásával, színes, érdekes programokon vettünk részt. 

Első napon, az érkezést követően elfoglaltuk a szállást, majd rövid pihenő után elindultunk az 

első napi túrára. Az időjárás sajnos nem kedvezett, bőrigáztunk a gyerekekkel, de azért 

folytattuk az utat. Az út végén, egy sziklás területen a veszprémi sziklamászó szakosztály 

tagjai vártak bennünket, hogy a vállalkozókedvű gyerekeket sziklamászásra tanítsák. 

Biztosító kötéllel, sisakban, felnőtt segítséggel és nagy élvezettel másztak a bátrak. A kevésbé 

vállalkozó kedvűek erdei akadálypályán próbálhatták ki magukat. Visszafelé úton lovas 

szekérrel utaztunk, ami a városi gyerekeknek szintén nagy élvezetet jelentett. 

Második napon délelőtt a tábor környékével ismerkedtünk, délután ismét hosszú túra várt 

ránk~ A három kilométeres tanösvényt jártuk be, ;,kincskereséssel".t játékos feladatokkal 

tarkítva az utat. Közben szakértő vezető segítségével ismerkedtünk az erdei élővilággaL A 

gyerekeknek mégis a nap legnagyobb élménye a visszatérés volt. Egy óriási búzatáblán 

keresztül vezetett az út. Volt aki még búzát sem látott soha, de aki esetleg mégis, azt is 

elbűvölte a hullámzó búzatenger. Este a vacsora paprikás krumpli volt, aminek 

elkészítésében a gyerekek is segítettek, krumplit pucoltak, hagymát vágtak, bogrács mellett 

tüsténkedtek. Nagy élvezettel végeztékezeket a feladatokat is. 

Harmadik nap kettévált a csapat. Az egyik fele egy Kapolcs melletti biofarmon sajtot 

készített, míg a másik délelőtt vadlesen és akadályversenyen vett részt, ebéd után pedig 

Nagyvázsonyba látogatott. 

A biofarm nemzetközi hírű hely, külföldi, sőt tengeren túli segítők is járnak oda megismerni a 

a biogazdálkodás fortélyait. A tulajdonosnő végigkalauzolt bennünket a birtokon, ahol 

megismerkedtünk az ősi magyar fajta állatokkal: szürkemarhával, mangalicákkal. Rövid 

ízelítőt kaptunk a gyógy- és fűszernövények termesztéséből, hatásából, meg is kóstolhattuk 

őket. Ezután rövid pihenő, majd a Sajtkészítés következett. A gyors érlelésű, krémes állagú 

sajtot együtt oltottuk, csöpögtettük, kevertük, stb. Késő délutánra elkészült a nmű", amit 

/'? 
J.), 



vissza lehetett vinni magunkkal a szállásra és vacsorára el is fogyaszthatták a gyerekek. 

Egyetlen bánatuk csak az volt, hogy nem lehetett tartósítani és hazahozni magunkkal! 

Eközben a másik csapat vadleseket, vadnyomokat keresett a tábor körüli tanösvényen. 

Állatok nyomaival ismerkedtünk, madarakat kerestünk és ismertünk fel/ meg. Ebéd után 

pedig a várva-várt Nagyvázsony következett. Mátyás királyból, Kinizsi Pálból és 

Nagyvázsonyból már előzetesen felkészültünk, még az iskolában. Óriási élmény volt a vár 

megtekintése, az előzetes olvasmányokkal való összehasonlítás is. Ezen kívül pedig részt 

vettünk egy lovagitornán is, hordán való lovaglással, nyíllövészettet bajvívással együtt. A vár 

épületében pedig a gyerekeknek egyöntetűen a várbörtön és kínzókamra ragadta meg 

legjobban a fantáziáját. 

Negyedik napon a két csapat helyet cserélt és ugyanezeket a programokat tekintette meg. 

Az utolsó nap rendrakássat pakolássalkezdődött. Ezután a héten lezajlott vetélkedők 

eredményhirdetése következett. Ebéd előtt még rövid számháborút is naprenden volt. Végül 

ebéd után indultunk haza Budapestre. 

Úgy gondolom, hogy tanulóink idén is sok élménnyel és tudással gazdagabban tértek vissza 

és rem élem, hogy mindezt a későbbiekben is kamatoztatni tudják majd! 

Köszönjük az Önkormányzat hozzájárulását, hogy mindezt meg tudtuk valósítani! 

Bp. 2012. 06. 18. 

a tábor szervezője 



Beszámoló az erdei iskoláról 

Helyszín: Bogács 
Program címe: Élet a Bükk alján 
Időpont: 2012. június 4-8. 
Részt vevő osztályok: 4. b. 4. c. 
Kísérők: Algayerné Vadász Gabriella, 
Zsuzsanna 

Reisz Gáborné, Horváth Ágnes, Tóth 

Várakozásunknak megfelelően egy kellemes, élményekben gazdag hetet töltöttünk 
Bogácson. Házigazdánk, Sikabonyi -Angyal Attila és munkatársai gondoskodtak 
kiváló szállásunkról, étkezésünkről és programjainkróL 

Hétfőn nagy melegben, de külön busszal érkeztünk délelőtt a szálláshelyünkre. 
Gyerekeink izgatottan foglalták el fürdőszabás szobáikat, s készültek a délutáni 
helyismereti foglalkozásra. Megalakították csapataikat, nevet választottak és 
előzetes "kutatásaik" alapján, a tábor jellegének megfelelő címert rajzoltak. Délután 
falusétánkat a templom dombon kezdtük, a környék egyetlen református 
templomában, ahol az építészeti stílusokról és ott jellemző kőből való építkezésről 
hallottunk. Megnéztük a helyi Baba Múzeumot, ahol a gyerekek régi életformákat, 
foglalkozásokat és szakásakat figyelhettek meg. A kilátából a környező településeket 
és hegyeket vettük szem ügyre. A jóízűen elfogyasztott vacsora után Totó formájában 
a csapatok számot adtak napi élményeikről. Az ő kérésükre a Totókat minden este 
megírták. 

Kedden reggel borongós időben indultunk túránkra. Sétánk a Cseres erdőn át 
vezetett, ahol megfigyeltük a vadon élő állatokat: madarakat, odúikat, fészkeiket, 
rovarokat. Hallgattuk az erdőt, tanulmányoztuk növénytársulásait A horgásztánál a 
vizek élővilágát és a vízpart növényeit vizsgáltuk. Tapasztaltuk az emberi kéz 
beavatkozását a természetbe: gát, zsilip, vízmentesítő árokrendszer. Délután régi 
kézműves mesterségekkel ismerkedtünk. Magvakkal díszítettünk mézeskalácsot, 
majd sütés után kóstoltuk munkánkat. A megmaradt sütit a gyerekek által fonott 
kosarakba tettük. Az estét sportolással töltöttük. Folytatódott a foci, tollas és az 
asztalitenisz bajnokság. 

Szerdán egyedül indultunk útnak az erdőbe, a gyerekek saját térképeik alapján 
keresték fel a Lepke múzeumot /mindenki odataláltl. A délelőttöt tréfás vetélkedővel 
fejeztük be. Délután ismét túracipőt húztunk. Túránk Cserépfalu felé a 
kaptárkövekhez vezetett, a pincesor előtt. A hatalmas sziklaképződmények alatt 
állva, csöndben hallgattuk létrejöttük, funkciójuk történetét Vacsora után elemlámpás 
"rókavadászatra" mentünk. A legügyesebb vadászok, a majd 200db rákából 20 db-ot 
gyűjtöttek. · · 



Csütörtökön· délelőtt befejeződtek a bajnokságok, majd élményrajzokkal díszítették 
lakói a tábort. Délután hidrológiai tanulmányokat folytattuk, az elmélet után 
gyakorlatban is vizsgáltuk a gyógyvíz hatását szervezetünkre. Akinek kedve volt a 
vízen járást is kipróbálhatta. Az est csúcsa az éjszakai túra volt, ahol csapatunk 
néma csöndben, fegyelmezetlen, feladatra készen vett részt. Attila bácsi 
bátorságpróbáját is mindenki sikeresen végigcsinálta. 

Pénteken délelőtt táborzárón mindenki elmondta véleményét a programokról és 
ellátásról. Ezután az ajándékok kiosztása, a gyerekek teljesítményének értékelése 
történt. 
Délután nagy melegben indultunk Mezőkövesdre a Matyó Múzeumba. Fagyizás után 
a Hadas városrész működő kézműves házait is végigjártuk. 

Reméljük, hogy ezzel a dús programmal, amihez kerületünk Önkormányzata is 
hozzájárult, mind szellemi, mind fizikai állóképességüket fejlesztettük tanulóinknak. A 
látottakra, tapasztaltakra későbbi tanulmányaik során is emlékezni fognak. 

Budapest, 2012. június 20. r 
fl{) fl f) Jl ~ '/1 t.t?Ov;,~~ VA&l CV\ 

Algayerné Vadász Gabriel a 

/(. 



Erdei Iskola szakmai beszámoló 2012.06.04-06.06. Kőbányai Harmat 
Általános Iskola S.a és S.c osztályai részére 

Mottó: A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy 
kaptuk. (Oscar Wilde) 

Kísérő tanárok: Besenyi Margit, Tóthné Telkes Csilla, Szőkéné Magyar Erzsébet 

Megvalósult programok: 

2012.06.04-2012.06.06-ig Ceglédfürdői Erdei Iskola 

l. nap: Utazás vonattal, szállásfoglalás, körletrendezés, 

• de.: kézművesprogramoka finommotorika és anyagismeret fejlesztésére. 
Nemezelés és bőrmedál készítése kis csoportokban 

• du.: Erdei tanösvény szakvezető vel: túra az alföldi erdőn és nádas tónál -
földrajzi és biológiai ismeretbővítés a helyi növény és állatvilágról 
növényfelismeréssel 

• este: séta a tó körül: az élővilág neszeinek, hangjainak megfigyelése, 
visszatérve ernléknapló írása 

2. nap: Egész napos buszos kirándulás az Alföld nagy településeinek és domborzatának 
megismerésére, természetföldrajzi ismeretek bővítésére, híres történelmi és irodalmi 
vonatkozásokkal 
Városnézés: előre kiadott feladatsarok kitöltése túra közben kis csoportokban 

• Kecskeméten, a főtér kiemeit rnűernlékeinek megtekintése tanulói beszámolókkal 
zenei, történelmi, építészeti utalásokkal, a Szórakaténusz Játékrnúzeurn 
megtekintése, játékkészítés technikája 

• Nagykőrös és Cegléd rnegtekintése, fontosabb rnűernlékekről gyerrnekbeszárnolók 
• Tápiószele rnelletti, farmosi vizes élőhely rnegtekintése: séta a nádasban emelt 

pallósoron, a vízi élővilág megfigyelése szakvezetéssel, játék a buckás, löszös 
síkon 

• Este: A feladatsarok ellenőrzése, Totó kis csoportokban a látottakról értékeléssel 
és jutalrnazással, tábornapló írása 

3. nap: Ceglédi Strandfilidő meglátogatása, úszástechnika fejlesztése, fejesugrás tanítása 
a spotrnedencében, délután naplóírás, körletrendezés, indulás haza 

lJ. 



A fenti programok és foglalkozások eredménye: 
A gyermekek vizuális, befogadó és alkotó képességét a képzőművészet eszközeivel 

fejlesztettük Célunk volt az élmények, a látvány, a tér és a forma, a szín és a ritmus 
felfedeztetése a természetben. 
A tanulók saját maguk alkotta tárgyai emlékként vagy ajándékként készültek, melyet az erdei 
iskolai hétről magukkal vittek. A manuális tevékenységek fejlesztették kézügyességüket, 
kreativitásukat, fantáziájukat, az önálló munka pedig a személyiségük és egyéniségük 
fejlődését biztosította. Mindamellett a gyerekek megismerték a természet hordozta 
szépségeket. A tanulók a terepi foglalkozások során a környezettudatosság, a környezettel 
harmóniában élő ember bölcsességével ismerkedtek és gazdagodtak 

Budapest, 2012.06.15. 

' 
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Beszámoló a velencei erdei iskoláról 

Az erdei iskola helyszíne: Velence 

Ideje: 2012. június3-7 

Résztvevő gyermekek száma: 36 fő 

Kísér'ő pedagógusok száma: 3 fő 

Június 3-án bejártuk a sukorói arborétumot, ahol a gyerekek terepgyakorlat során bővítették és 

mélyítették az erdő élővilágáról szerzett ismereteiket. Játékos dramatikus helyzetekben szereztek 

sajátos élményeket az élethely fogalmáról és az ökológiai egyensúly fontosságáról. A három órás 

program végén, az arborétum területén kialakított erdei gyermek játszótéren próbálták ki 

ügyességüket, erejüket az akadálypályákon, várakon, csúszdákon és labirintusokban. 

Délután foglaltuk el szálláshelyünket. A berendezkedés után alakítottuk ki a közös szabályokat, a napi 

rendet és a tábori házirendet. Vacsora előtt volt még időnk egy kis velencei felfedező sétára, melyen 

három csoportban, térkép segítségével kellett egy-egy pontot megtalálni, amit lefényképeztek. 

Minden csoport irányított feladatok segítségével bemutatta a többieknek a megismert teret, 

épületet, parkot, stb. 

Június 4-én hajóval mentünk be a Velencei Madárrezervátumba, ahol szakvezetéssei tájékozódtunk 

az úszólápok világában. A madarakat közvetlen ül figyelhettük meg élőhelyeiken. Különböző 

gyakorlati mérések (vízmélység, iszapvastagság, vízhőmérséklet, vízminőség, vízmintavizsgálat) saját 

élményűvé tették a felfedezéseket. Délutáni fürdőzés koronázta meg a napi programot. Játékos 

vetélkedővel zártuk a napot. 

Június 5-én Kápolnásnyékre kirándultunk, ahol Vörösmarty emlékházát látogattuk meg. A kúria 

parkjában "kincsvadászat" során találtuk meg a Százat "elveszett sora it". Délután átruccantunk 

Gárdonyba, s Gárdonyi Géza életével és munkásságával ismerkedtünk meg. Szülőházát bejártuk, 

majd ez egri vár kicsinyített másaként elkészült rönkvárban várostromot játszottunk. A" török" és 

"magyar csapatok" különböző ügyességi és erőpróbákkal harcoltak egymáscellen: zoknibombákkal 

lőtték egymást, a katakombákból zoknilövedékeket kellett felhozni, Jumurdzsák gyűrűjét keresték, 

zsákban futottak, kötelet húztak, névháborúztak, stb. A vidám hangulatú várcsatát a magyarak 

nyerték meg, de a törökök sem bánkódtak a veszteség miatt. 

Június 6-án ismét Kápolnásnyékre látogattunk, ahol a helytörténeti múzeumban a Velencei-tó 

történetével, az itt élők életével ismerkedtünk meg. A kovácsműhelyben nemcsak a régi mesterségről 

hallottunk információkat, hanem ki is lehette próbálni minden szerszámot. Az ásványkiállítás messzi 

múltba repített minket, s nagy sikert aratott. Utána minden gyermek köveket, ásványokat keresett az 

úton. Délután a dinnyési fertőben tettünk 3,5 órás gyalogtúrát egy madarász szakvezetőveL 

Teleszkópos távcsövekkel felszerelve Jeshettük meg a láp és berek népes madárvilágát, fészkekhez 

másztunk fel, s kis fiókákat láthattunk, foghattunk. Nádlevélből csónakokat, vitorlásokat készítettünk, 



melyeket a vízre bocsátva versenyeztettünk. Nagy élmény volt a kis lile fiókák befogása, gyűrűzése, 

majd visszahelyezése a természetbe. 

Június 7-én a délelőtti összepakolás után strandolás következett, majd a pákozdi Katonai 

Emlékparkban felejthetetlen élményeket szereztünk. Az l. világháborús Margit szakasz egy részének 

lövészárkaiban képzelhettük el a harcoló katonák nehéz helyzetét, barakkokban pillanthattunk be 

háborús mindennapjaikba. A 48-as csata menetét terepasztalon követtük végig, élvezetes narrátor 

mesélése alatt. Repülőgép szimulátorban 300 km/h sebességgel hasítottuk a levegőt, s 

vé~zhelyzetben katapultáltunk, s katonai terepgyakorlatokon, saját bőrünkön éreztük a fizikai 

nehézséget 

Összegezve a tapasztalatokat, sikeres erdei iskolát zártunk, ahol céljainkat maradéktalanul sikerült 

megvalósítanunk. A teljes program a gyermekek kompetenciafejlesztését, ismeretanyagának 

bővítését szaigáita élménypedagógiai módszerek segítségéveL 

Ezúton is köszönjük a pénzügyi támogatást, mely nagyban hozzájárult a megvalósításhoz. 

\ l ~' \v~~ 
Mátrainé Borbély Lívia 

táborvezető 



ERDEI ISKOLA 2012. JúNIUS 4-8. KEMENCE 
4. A OSZTÁLY 

Erdei iskolai programunkat a 201lll2-es tanévben a Börzsöny egyik 
legszebb tájára a Fekete-völgybe szerveztük, ahol a Csorna-patak 
folydogáLVonattal ill. busszal érkeztünk meg Kemencére. A falu 
központjától 4 km-es gyalogtúra várt ránk az erdőben, a Feketevölgy 
Panzió ig. 
Szállásunkon elfoglaltuk a 2, 3 ill. 4 ágyas szobáinkat. 
Rögtön az l. nap délutánján készítettünk nyakláncot, karkötőt bőrből. 
Következő napi programunk egy egész napos monstre fafaragás volt, 
melyen a gyerekek szakember segítségével faraghattak ki egy képet. 
A 3. naponjurtát állítottunk a panzió gyönyörűen gondozott kertjében. 
Másnap reggel kisvasúttal indultunk az erdőn keresztül Kemencére. 
Ott megtekintettük a Vasúttörténeti Múzeumot, ahol még a kovács 
mesterséget is tanulmányozhattuk Utaztunk az elnöki kocsiban is. 
Ezen a napon meglátogattuk a kemencei strandot. 
Minden nap úsztunk, játszottunk a panzió kertjében lévő medencében. 
Bővítettük magyar, matematika, környezetismeret tudásunkat 
vetélkedőkkel, feladatokkal. 

Budapest, 2012-06-25 
,,~~L~ 
Farkas Krisztina 
Antalné Kiss Krisztina 

J/. 



Erdei iskola Egerben 
2012. június 4-8. 

2012 júniusának első hetében egy felejthetetlen hetet töltött a Kőbányai Harmat Általános 
Iskola 6. b osztálya Egerben. 

Az erdei iskola alatt nemcsak Eger kulturális és történelmi emlékeit, épületeit látogattuk meg, 
hanem jutott idő egy szilvásváradi kirándulásra, valamint egy igazán fárasztó gyalogtúrára a 
Nagy-Egedre. 

A hétfői nap az utazással és a szállás elfoglalásával telt. Ebéd után megismertük a történelmi 
barokk belvárost, majd az Érsekkertben fociztunk egyet. A szállás Eger központjában, a Dobó 
téren volt, a Minorita templom mellett. A szobák ablakaiból látni lehetett a várat illetve a 
Dobó tér nevezetes szobrait. 

Másnap egy kicsit aggódtam az időjárás miatt, hiszen csepergő esőben indultunk el 
Szilvásváradra. Gyalog mentünk fel a Szalajka-völgyben egészen a Szalajka-patak 
forrásbarlangjáig. A túra során megfigyelhettük a Bükk növény- és állatvilágát valamint a 
patak teraszosan kialakult medrét, ami a Fátyol-vízesésnél volt a legszembetűnőbb. Az esőnek 
hála 16 foltos szalamandrát is megfigyelhettünk. Ez a ritka kétéltű rejtőzködő életet él, viszont 
nedves, párás időben előjön a rejtekhelyéről. A patakban láttunk még pisztrángokat és egy 
rákot is. A forrásbarlangtól egy meredek hegyoldalon kapaszkodtunk fel a híres Istállós-kői
ősemberbarlangig. A szalajka-völgyi erdei szabadtéri múzeumban a reg1 erdei 
foglalkozásokkal (faszénégetés, fafeldolgozás, üveggyártás) ismerkedhettek meg a gyerekek. 
A Gloriette-tisztásról kisvonattal indultunk vissza a völgy bejáratához. 

Szerdán a várba látogattunk, ahol megnéztük a kazamatákat és a végigjártuk a várfalakat 
Beazonosítottunk egy-két helyszínt, amelyekről Az egri csillagokban olvashattak a gyerekek. 
(pl.: a piacteret, ahol Hegedűst felakasztották, az ostrom alatt felrobbant székesegyház 
romjait, a Setét-kaput valamint a Dobó-bástyát) A várfalakról gyönyörű kilátás nyílt Eger 
híres épületeire. 

j>( délután portyát szerveztem a gyerekek számára. A kirándulás előtt készítettem fényképeket 
Eger nevezetesebb épületeiről, szobrairól, cégéreiről, emléktábláiróL A négyfős csapatoknak 
ezeket kellet megkeresniük egy térképen jelölt területen és le is kellett fotózniuk azokat. A 
győztes csapatmind a 36 képet el tudta készíteni. 

Csütörtökön a Nagy-Egedre mentünk fel, amely egy Eger fölé emelkedő 536 m magas 
mészkőhegy. A túra 8 km-es volt 400 méteres szintkülönbséggel. A csúcson gyönyörű 
panoráma tárult elénk. A völgyben elterülő város látképe élő példát szolgáltatott arra, hogy 
hol alakultak ki a középkori városok. 
A túra alatt a tűző nap és a hegymenet megtanította a gyerekeket arra, hogy milyen nagy kincs 
az ivóvíz. 



Pénteken ebéd előtt még felültünk egy városnéző kisvonatra, ami szintén nagy élmény volt. A 
Keleti Pályaudvarra, délután 3-ra érkezett meg a fáradt, de szép élményekkel gazdagodott kis 
csapat. 

Ezúton szeretném megköszönni a Kőbányai Önkormányzatnak az általa nyújtott támogatást, 
amely nagyban segítette, hogy a gyerekek részt vehessenek ezeken a programokon. 

~~~ze .c;Jf),'Y 
Vincze Gá(or 
Osztályfőnök 

Budapest, 2012.06.18. 
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KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA ÁlTALÁNOS ISKOLA 

1105 BP. BÁNYA U. 32. 

BESZÁMOLÓ ERDEI TÁBORRÓL 

Erdei táborunkat 2012. 05. 25-29-ig töltöttük a Nyugat-Bükk lábánál: Szilvásváradon. 

Elfelejtve a nagyváros forgatagát, ragyogó napsütésben indultunk el különjárattal a 
Bükki Nemzeti Park területén elhelyezkedő Szilvásváradra, amely kis méretével ellentétben 
rengeteg ajándékát őrzi a természetnek és az emberi szellemnek is. A szálláshely gyors 
elfoglalása után csatlakozott hozzánk túravezetőnk: Ildikó néni, akivel azonnal bevetettük 
magunkat a Bükkbe, és egy 8 km-es túrán megismertük a festői szépségű Szalajka-völgyet. 
Először kisvonatra szálltunk, ahol kellemes perceket töltöttünk a sűrű erdei úton vágott 
síneken, egészen az Erdei Vasút végállomásáig: a Gloriette-tisztásig. Itt rövid gyaloglás után 
betértünk a szabadtéri Erdei Múzeumba, ahol megfigyelhettük az egykori erdei munkások 
életét. Megismerkedtünk a fakitermelés, faszénégetés, vasgyártás egykoron használt 
szerszámaival, eszközeivel. Fölfelé túrázva megvizsgáltuk az erdő jellegzetes növényvilágát, 
természeti képződményeit: a Fátyol-vízesest, Szalajka-forrást és a fölötte magasadó lstállós
kőt, melynek aljában tátongó barlang, a Bükk hegység egyik leggazdagabb őskori 
leletanyagával bír. Visszafelé gyalogosan jártuk végig a Szalajka-patakot, érintve a Szikla
forrást és a pisztrángos tavakat is. Esti programként egy kis tanulás keretében 
megismerkedtünk az Északi-középhegységgel. 

A második nap, korán reggel érkezett vadász vendégünk: Sanyi bácsi, akivel ősmagyar 
foglakozáson vettünk részt, melynek végén megtanultunk íjjal célozni és lőni. Kora délután 
tanulás keretében megbeszéltük, hogyan kell naplót vezetni, hogy majd minden este a 
gyerekek le tudják írni a nap, számukra legkedvesebb momentumait. A délután további 
részét a Szalajka-patak mentén töltöttük, betértünk az Erdészeti Múzeumba, ahol az 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó helytörténeti dokumentumokat, használati tárgyakat, illetve 
a Bükk nagyvadait, állatvilágát bemutató diorámát tekintettük meg. A nap egyik 
legizgalmasabb része a gumicsizmás patakjárás volt. De itt még korántsem volt vége 
élményeinknek, mert vacsora után következett a várva várt éjszakai túra vadlessel, 
bátorságpróbával, amit a fűben fekve a csillagok megfigyelésével és kívánságküldéssel 
fejeztünk be. 

Szerda reggel azzal kezdtük a napot, hogy felelevenítettük tudásunkat a levélírás, 
képeslapírás és címzés tekintetében. Mindezt angolul is megtettük. Reggeli után Ildikó néni 
vezetésével egy faluséta keretében felkutattuk Szilvásvárad nevezetességeit. Így körbejártuk 
az egykori Pallavicini kastély angolparkját, istállóját, meglátogattuk a Lovas Múzeumot, 
Ménesudvart, ahol a lótartással kapcsolatos mesterségekkel ismerkedtünk, és a lipicai Jófajta 
történetét is feltártuk. Jártunk az Orbán házban, ahol az őstörténeti, helytörténeti és 
néprajzi kiállítást tekintettük meg, illetve a köralakú, klasszicista református templomot is 
meglátogattuk. Ebéd után elkezdtük feldolgozni Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé 
c. művének angol, rövidített változatát. 



A délután további részét az izgalmakkal teli kalandparkban töltöttük, majd az estét egy 
zenés, táncos mulatsággal fejeztük be. 

A negyedik nap reggelén újra csatlakozott hozzánk Ildikó néni, akivel egy hosszú túra 
folyamán bejártuk a Millenniumi tanösvényt, megmászva a kilátóig vezető hegygerincet. 
"A Millennium ünnepére létesült tanösvény Szilvásvárad belterületéből elindulva a Kalapat 
kilátóig vezet. A 2000. augusztus 20-ra, Szent István napjára készült építmény méretével és 
páratlan szépségű faszerkezetével uralkodik a környező hegycsúcsok felett, mintha figyelné 
és v~gyázná e festői vidéket. A kilátó 20 méter magasan lévő teraszáróllenyűgöző látványt 
nyújt a Bükk minden évszakban más-másszínben pompázó domborzata, a patakvölgyek, 
erdők rajzolata, a 13 hegyvidéki falu háztetői. Tiszta, napos időben a távoli Tátra hegycsúcsai 
is láthatóak." http://www.szilvasvarad.hu/index.php ?page=latnivalok tanosveny 
Este tábortűz mellett elevenítettük fel élményeinket, majd egy vetélkedő keretében adtunk 
számot a táborban megszerzett ismereteinkrőL 

Pénteken regg.el bepakolás, rendrakás után elsétáltunk a helyi postára, feladtuk 
leveleinket, visszaérkezve elköszöntünk Péter bácsiéktól, akik a kiváló szállást és étkezést 
biztosították számunkra, és külön busszal elindultunk lpolytarnócra. Nógrád megye északi 
szögletében, az Ipoly közelében bújik meg földtani örökségünk gyöngyszeme, az Ipolytarnóci 
Ősmaradványok Természetvédelmi Terület. A terület legfontosabbősmaradványait a 
vezetett geológiai tanösvényi túra kapcsán ismertük meg. De mielőtt rátértünk volna a 
tanösvényekre, egy üzenet fogadott bennünket: 

"Üdvöz/ünk Vándor, ki erre jársz, tovatűnt lények honára találsz. 
Egy ősmaradvány nem csupán megkövesült darabja a múltnak, hanem része, részese is 
annak, ahová tartozott. Benne, a részben ott rejtezik az egész, csupán rá kell nyitni szemünk. 
Egy pálmalevéllenyomat me/lett ott az erdő susogása és illata, egy cápafog mögött életre 
kel a cápa, a tenger sós vizével és a véres harapással, hiszen együvé tartoznak. Ahol 
megtaláljuk a régmúlt maradványait, az ott az ő nyughelyük. 
Legyünk méltók e becses örökségre, tiszteljük hát a múltban a jövőt, és a mi nyugalmunkat is 
méltóságga/ fogják őrizni egykoron." 

Ezzel az útravalóval egy igazán jól sikerült 5 napos tábort zártunk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatását, amellyel hozzájárult 
az erdei iskola színvonalassá tételéhez. 

Csatoltan küldjük a megítélt támogatási összegről kiállított számlák másolatát. 

Budapest, 2012. 06. 04. 

~~ös~~teld~ , J~~- L~ _j 
Bognárné Csubák Judit és Várkonyi Istvánné 

osztályfőnökök 

j). 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

"Erdei iskolák és nyári táborok működésének támogatásárakiírt pályázat''-on elnyert 
összeg elszámolása 

A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye 38 fő tanuló 
részvételével erdei iskolai prograrnon vett részt 2012. május 21-25. között (5 nap) Tatán az 
Öreg-tó Club Hotel és Ifjúsági Táborban. Programjaink megvalósításáho~ 129.000.-Ft 
támogatásban részesültünk. 

-A várost kisvonatos túrával, idegenvezető segítségével jártuk körbe. Majd gyalogos sétával 
a tatai várban visszarepülünk az időben, és felidézzük őseink életét. 

- Ellátogattunk V értesszőlősre, ahol feltárták Európa egyik legrégibb, mintegy félmillió évvel 
ezelőtt élt ősemberének, Samunak telephelyét 

Hogyan élt az ősember? 
őskori nyomozás 

-A tanulók megismerkedtek az Öreg-tó vizével, a víz jelentőségével. Megfigyelhették a 
vízpart élővilágát, megvizsgáltuk a víz tulajdonságait. 

Miért fontos számunkra, miért nélkülözhetetlen? 
kísérletek vízzel 
a víz szennyeződésének hatásai 
környezetvédelmi totó 

-Lehetőség nyílott arra is, hogy a "Sárkányhajózást" is kipróbálhatták a gyermekek. 

- Az iskolában tanult erdővel kapcsolatos ismereteket elevenítettük fel, hasznosítottuk 
Kirándulást tettünk a közeli erdőkbe, melynek során megfigyeltük a legjellemzőbb 
növényeket, állatokat. 

termések gyűjtése, csoportosítása 
érzékszervi megfigyelések 
nyomok után kutatás 
természetvédelmi kérdések 

"Barátaink, az állatok" címmel két csoportban a gyerekek a városokba beköltözött 
kisragadozókról szerezhettek ismereteket, miközben az előadó be is mutatta nekik ezeket az 
állatokat: egeret, patkányt, nyestet, borzot, görényt, rókát. 

a túlélés mesterei 
állati szokások 
hangfelismerő játék 
állatok családfáj a 

A programban szerepelt tábortűz, textilfestés, szövés, fonás, játékkészítés, közös éneklés, 
sportjáték is. 



.. 

Az pályázaton elnyert összeg segítségével tartalmas, maradandó élményt biztosíthattunk 
tanítványaink számára. 

Az összeg felhasználásának részletezése: 

l. Vasúti menetjegy 38 tanuló részére 
2. Sárkányhajó bérlés 
3. Barátaink, az állatok c. előadás 
4. Városi kisvasút (idegenvezetéssel) 

Összesen: 

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatásukat! 

Budapest, 2012. június 26. 

56.620.-
20.000.-
30.000.-
22.800.-

129.420.-

.?.-<~ ... ~.~':.'-:~~~ ..... . 
Sándor Anita tanító 
program szervezője 
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Ideje: 2012. június ll -15. 
Helye: Tata 
Résztvevők száma: 25 gyerek+ 2 tanító 

Célok és feladatok 

- A tábor környezetének és történetének megismerése. 
- A természeti környezet megismerése. Viselkedés a természetben: kirándulás a kilátóhoz, 

látogatás a csillagvizsgálóba. 
-A néprajzi ismeretek bövítése: botkenyérsütés. 
- Környezetvédelmi ismeretek bövítése: vízminőség vizsgálata, gombák szaporodása. 
- Szociális kompetencia fejlesztése: Önmaga, szűkebb környezete rendben tartása, 

tisztántartás a. 
- Csoportban való együttműködés fejlesztése: versenyfeladatok megoldása, csapatok 

értékelése. 

Program: 

l. nap 
-Reggel indulás az iskola elől 8:00 perckor 
- Megérkezés, elhelyezkedés 
- Csapatok megszervezése, 
- Ismeretek gyűjtése a táborról, 
- Útiélmények rögzítése (rajzzal, szöveggel) 

2. nap 

-Reggeli után séta a Fellner Jakab kilátóhoz 
- Viselkedési szabályok erdőben, a természet szeretete 
- Ebéd után a Zöld Sziget Kör programjain veszünk részt: 

Mocsi Ádám vízminőség-vizsgálata az Öreg-tó partján 
Környezetvédelmi ismeretek bövítése. 

- Kvízjáték, kérdések megválaszolása a kilátóval, és az előadással kapcsolatban. 
- Este "rókavadászat" 

3. nap 

- Választható program ok sportvetélkedők, sportversenyek 
- Délután 16 órától kisvasúttal Tata nevezetességeinek megtekintése (Angolkert, Kálvária-

domb, várrom, szabadtéri kőzetmúzeum) 
- Este botkenyérsütés 

Néprajzi ismeretek bövítése, legfontosabb élelmiszerünk, a kenyér útja, az asztalunkig 

,JJ. 



/ .. 

4. nap 

- Délelőtt ékszerkészítés scooby doo-ból (nyaklánc, karkötő, kulcstartó) 
- Az erdei iskolában szerzett ismeretek felidézése, rögzítése csapatmunkában, 

versenyfeladatok keretében. 
-Ebéd után, levélírás, feladatlapok kitöltése az eddigi megfigyelések alapján TatáróL 

Éneklés, játék 
-Séta 
- Este tábortűz, tábori dalok éneklése. 

5. nap 

- A csapat értékelése, jutalmazása. 
- Sportjáték a tóparton. 
- Személyes holmi rendbetétele, bepakolása. 
- Hazautazás. 
- Tatabányán aKilátó megtekintése. Utána kirándulás az erdőben. Ezután a Turul madár 

és ősember barlang felfedezése. 
Mindenki nagyonjól érezte magát. Véleményünk szerint a tervezett célok és feladatok 
sikeresen megvalósultak. 

Budapest, 2012. június 18. 

' l'-lf _t) ,r-- !J ou L-t,'Cb-- ·. ·-L 
Holicza Ján~ né 

·~~~·t' 
Bitter Lászlóné 
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Ideje: 2012. június ll -15. 
Helye: Tata 
Résztvevők száma: 25 gyerek+ 2 tanító + 2 szülő 

Célok és feladatok 

- A tábor környezetének és történetének megismerése. 
- A természeti környezet megismerése. Viselkedés a természetben: kirándulás a kilátóhoz, 

látogatás a csillagvizsgálóba. 
- A néprajzi ismeretek bővítése: botkenyérsütés. 
- Környezetvédelmi ismeretek bővítése: vízminőség vizsgálata, gombák szaporodása. 
- Szociális kompetencia fejlesztése: Önmaga, szűkebb környezete rendben tartása, 

tisztántartása. 
- Csoportban való együttműködés fejlesztése: versenyfeladatok megoldása, csapatok 

értékelése. 

Program: 

l. nap 
-Reggel indulás az iskola elől 8:00 perckor 
- Megérkezés, elhelyezkedés 
- Csapatok megszervezése, 
- Ismeretek gyűjtése a táborról, 
- Útiélmények rögzítése (rajzzal, szöveggel) 

2. nap 

-Reggeli után séta a Fellner Jakab kilátóhoz 
- Viselkedési szabályok erdőben, a természet szeretete 
- Ebéd után a Zöld Sziget Kör programjain veszünk részt: 

2. a Liszt Balázs a gombák szaporodása című előadásáll való részvétel 
Környezetvédelmi ismeretek bővítése. 

- K vízjáték, kérdések megválaszolása a kilátóval, és az előadással kapcsolatban. 
- Este "rókavadászat" 

3. nap 

- Választható program ok sportvetélkedők, sportversenyek 
- Délután 16 órától csillagvizsgálóban előadás, 

Nagyobb környezetünk a Föld, ismerkedés az égbolttal 
- Este botkenyérsütés 

Néprajzi ismeretek bővítése, legfontosabb élelmiszerünk, a kenyér útja, az asztalunkig 



4. nap 

- Délelőtt ékszerkészítés scooby doo-ból (nyaklánc, karkötő, kulcstartó) 
- Az erdei iskolában szerzett ismeretek felidézése, rögzítése csapatmunkában, 

versenyfeladatok keretében. 
- Ebéd után, levélírás, feladatlapok kitöltése az eddigi megfigyelések alapján TatáróL 

Éneklés, játék 
- Séta, fagyizás 
- Este tábortűz, tábori dalok éneklése. 

5. nap 

- A csapat értékelése, jutalmazása. 
- Sportjáték a tóparton. 
- Személyes holmi rendbetétele, bepakolása. 
-Hazautazás. 
- Tatabányán aKilátó megtekintése. Utána kirándulás az erdőben. Ezután a Turul madár 

és ősember barlang felfedezése. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. V éleményünk szerint a tervezett célok és feladatok 
sikeresen megvalósultak. 

Budapest, 2012. június 18. 
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Erdei iskola helyszíne· Királyrét i ' 

Id" . 2012 . ' . ll 15 t "L""' l!'d ll Z .-: .. · opontJa: .Jumus - . , ~ u 1c.. ~· ·'-"' • " · · 

Rés~evők: l. b és 3. b osztály és a kísérők:Monori Erika, Major Al ±1:es, ~;;gkiné K-ffis..G;riella, Kohl---1 
Katalm et®.:llm: .. h ........ db Elöadó: f 

Megvalósult programok: 1 · · :J --rrrene~~.~:;j ' ~\ U !1 
l.nap,hétfő: 1IL\292JG :J J..o~ i /ö..:I::t 
Délelőtt: Utazás külön busszal. Első megálló Nőtincs Sehoisziget élményp~rk. 
Tájékozódási feladatsort oldottak meg a gyerekek az ott kapott térkép alapján 
csapatv~rseny keretében. Az állatsimogatóban az őshonos magyar állatfajták 
megismerése, tapasztalatszerzés. A tanult állatfajták valós közegben való megfigyelése,a 
tanultak felelevenítése. 
Délután: Érkezés Királyrétre, szállás elfoglalása, elhelyezkedés, szobarend kialakítása. 
Este: Rókavadászat a szállás parkjában. 
2.nap, kedd: 
Délelőtt: Foglakozások külsős szakemberek közreműködésével: madarászatról, 
nagyragadozókról. A gyerekek megismerték a hazai erdei védett madarakat és 
nagyragadozókat. 
Délután: A tervezett túrát az eső elmosta, ezért ezt kézműves foglakozásokkal kellett 
helyettesítenünk: eml~kpóló készítése, festése. 
Este: A kisvasút végállomásánál található hajtánypályát próbálták ki a gyerekek,ez nagy 
élmény volt számukra. 
3. nap, szerda: 
Délelőtt: A terveztt programot elmosta az eső,helyette vetélkedőt és "királyréti 
sportolimpiát" szerveztünk a gyerekeknek. 
Délután: Kisvasúttal a Duna-part megközelítése, Kismarosig utaztunk. 
Este: Társasjáték: Közösségfejlesztő- egymás megismerését célzó játékok. 
4.nap, csütörtök: 
Délelőtt: Az megszerzett ismeretek elmélyítése napló írásán keresztül. Szabadtéri 
sportjátékok a szállás parkjában. 
Délután: Sportvetélkedő, akadálypálya az erdei játszótéren. Előadás, bemutató a hazai 
kisragadozókról. 
Este: Kézműves foglalkozás: vasalható gyöngy, gyöngyfűzés. A napló készítése, díszítése. 
Harmadikosoknak éjszakai túra bátorságpróbával,melynek keretében rengeteg hasznos 
tanácsot, tudnivalót kaptak és hatalmas élmény volt számukra. 
S.nap, péntek 
Délelőtt: 

Ásványkincs keresés az erdőben. Ki mit tanult az erdőről? - szellemi vetélkedő a szerzett 
ismeretek felhasználásával. Az élmények feldolgozása. 
Délután: Hazautazás. 

Az erdei iskolában kitűzött céljainkat megvalósítottuk. Tervezett programjainkon 
sokszor kellett változtatui az állandó esőzés miatt. A gyerekek sok ismerettel, 
tudnivalóval gazdagodtak, sok jó élménnyel tértünk haza. 
Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően olyan gyerekek is eljutottak a táborba, 
akiknek a szülei nem tudták volna kifiZetni a részvételi díjat, valamint így több 
programot tudtunk szervezni a gyerekeknek. Köszönjük a támogatást! 

Budapest, 2012. június 15. 

Kohl Katalin szeriező 



Erdei iskolai program értékelése 

Pályázó intézmény: Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda 

1103. Budapest Kada u. 27-29 

Programvezető: Törökné Kis Gyöngyi 

A program helyszíne: V értesboglár 

A program időpontja: 2012.június 11-15-ig. 

Résztvevőtanulók: 2 .b osztály: 27 fő 

Oktatók: Törökné Kis Gyöngyi 
Draskovich Gabriella 

A Kada Mihály Általános Iskola a 2011/2012-es tanévben is megrendezte az 
erdei iskolát. Ez a tanítási forma igen népszerű, mind a tanulók, mind a 
pedagógusok körében. A szülők szűkös anyagi lehetőségeik ellenére szívesen 
áldoznak erre. Az erdei iskola intézményünk pedagógiai programjának szerves 
része. 

Fő célkitűzéseink megvalósultak 

• Megismertük V értesboglár fő látnivalói t, kirándultunk a V értes be, 
megnéztük a V értes fennsík ot. 

• Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink átfogó képet kaptak a V értes természeti 
sajátosságairól, állat- és növényvilágáróL 

• Az egész év során megszerzett tudás és ismeret rendszerezése, a 
gyakorlatban való alkalmazására sok lehetőség adódott. 

• A közösségi élet, az egymással 
kialakításában sokat segített ez 
csapatversenyek ). 

való együttműködési készség 
a néhány nap (programok, 

• Az egészséges életmódra való rászoktatásban is jelentős eredményeket 
értünk el. 



Vc-
A program címe: Hollókő - Ófalu 

Hollókő 
Et&ztím: ...... " .... db ElöarJö: 

A program helyszíne: 
Időpont: 2012. június 11-től június 15-ig 

27 fő 

~\tCJm/ ~1 a;:~t (s.UJ-L 
A tanulók létszáma: 

Az erdei iskola helyszínének választása tudatos volt részünkről. A község a Hollókői 
Tájvédelmi Körzetben helyezkedik el. Minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy a 
harmadik osztályban környezetismeretből és magyar nyelv és irodalomból tanultakat 
átismételjük és elmélyítsük. 

Szemléletesen be lehetett mutatni gyerekeknek a tájképi egységek kialakulását, a 
folyók, patakok felszínformáló hatását. A Cserhát vulkanikus eredetét és a természeti 
erők pusztító hatását jól láthatták a tanulók. A kiépített tanösvényen haladva 
ismerkedhettek az erdő, különböző szintjeivel. Többféle fás szárú növényt 
ismerhettek meg közelről (bükk, magas kőris, hegyi szil, juhar, tölgy, fenyő). A 
cserjék felismerése közelről való megtapasztalása (kökény, bodza, vadrózsa) a 
bokor, cserje fogalmának elmélyítését szolgálta. 
Első nap csoportrnunkában dolgozták fel a gyerekek a Hollókővel kapcsolatos 
legfontosabb ismereteket (a falu és a vár története, a népi építészet jellegzetességei, 
a palócok népművészete). Nagy hangsúlyt fektettünk az épített környezet 
megismertetésére is. Külön sétát szerveztünk a falu szerkezetének megismerésére. 
Hollókő, Ófalu része gazdag lehetőséget biztosított a palóc népi építészet, 
népművészet, tárgyi kultúra, a palóc emberek életének és ízes tájszólásának 
megismertetésére. A különböző múzeumok megtekintése bepillantást engedett a 
gyerekeknek a falusi emberek mindennapi életébe. Nagy érdeklődéssei hallgatták a 
kender kikészítés menetét, a házak építésének módját. Lehetőséget kaptunk 
kézműves foglalkozásokra is. A Kézművesportán a csuhézást ismerhették meg a 
gyerekek, a fazekas műhelyben a korongozás rejtelmeibe nyertek bepillantást. A 
községben található idős házak, őrzik a palóc vidék, jellemző előtetős, tornácos 
építési hagyományait. A vályogból építkezés bemutatására is lehetőségünk volt. A 
Postamúzeumban a Magyar Királyi Posta működésével ismerkedhettek. A 
múzeumban vásárolt képeslapon írták meg az "első levelüket" szüleiknek, melyet 
saját kezűleg adtak fel. A Tájvédelmi Körzet kiállításán a Cserhát kialakulását 
követhették nyomon. Érdekes ősi kövületeket, ásatási leleteket 1áthattak. 

A falu történetéhez szarosan kapcsolódik a hollókői vár. A vár a középkori időket 
idézi, mely lehetövé tett egy kis időutazást a történelemben. Ennek keretében a 
gyerekek megismerkedtek a kor jellegzetes fegyvereivel, ruházatával, harcászati 
szokásaival, ételeiveL Jelentős élmény volt számukra, hogy a korabeli ruházatot fel is 
próbálhatták. Sőt a váron belül csatát is vívhattak egymással. A várhoz kapcsolódó 
monda nagy tetszést váltott ki a gyerekek körében. 
Az együtt töltött esték bensőséges hangulatot árasztottak. A közös játékok, a mesék, 
történetek olvasása közelebb hozta a gyerekeket egymáshoz. 

Budapest, 2012. június 18. 
':l " ~ -• .,~-r~ 

Takács Ferenc 
tanító 

·'~j ,_) 1 . 
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Beszámoló az erdei iskoláról 
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El&szám; ..... d. ... db E!óac!~:r:QJJ \ 
A két osztály 20 12.június 11-15. között Szandaváron volt erde isfoláb:w,. meHéklet 1. '\'-' 1li '"'-' 
Külön busszal utaztunk, rnely az iskola elől indult és oda is ér ezett vissza. ~L..lz..tj'Z..% \ll/ ~~ 
Azért választottuk ezt a helyszínt rnert az év során sokat tanult az er o es rnezo -
élővilágáról, továbbá sokat foglakoztunk a népi hagyományokkal , népművészettel., 
rnondákkal, legendákkaL Programjainkat ehhez a ternatikához kapcsoltuk. 

Június ll. 
De. Utazás Szandára megérkezés, körletrend. 
A tábor pontos programjának megbeszélése, feladatok, célok kitűzése. Gyűjtőrnunkák 
kiosztása. 
Du. Falukutatás: A megadott kérdésekre a falu lakóitól információszerzés, gyűjtés. 
Értékelés, a település életének megismerése a gyűjtött rnunka alapján. 

Június 12. 
De. Látogatás a biofarrnon, T erényben. A gyerekek megismerkedtek szabadon tartott 
háziállatokkal, megkóstolták a biotermékeket, megsimogathatták az állatokat, lovagolhattak. 
Megnézték a kecskesajt készítés folyamatát .Ezzel betekintést nyertek a falu életébe, az 
egészséges életrnódba, táplálkozásba. 
Du. Íjászat és egyéb sportfoglalkozások 
Az élményekből rninden nap naplót írtak. 

Június 13. 
Egész napos buszos kirándulás Hollókő -Tar ( sztupa )- Szentkút 
A szentkúti remetebarlangok felkeltették a gyerekek érdeklődését és remek kirándulási és 
sportprogram is volt egyben. Hollókőn a népi hagyományokkal ismerkedtek meg. A tari 
buddhista szentély, rnint különlegesség volt számukra látványosság. 
Este hagyományőrző előadáson vettek részt, rnelyen bernutatták a régi falusi leánykérést és 
esküvőt. 

Június 14. 
De. Kézműves foglakozás - sustyázás. Csuhébóllehetett különböző tárgyakat készíteni. 
Du. Tanösvény a szandai várhoz. Az út során a helyi növényvilággal és geológiai 
jellegzetességekkel foglalkoztak. Utána a falurnúzeurnba tett a csoport látogatást. 
Este tábortűz, búcsúeste. 

Június 15. 
De. Az erdei iskola programjainak megbeszélése, feldolgozása, összefoglalása. 
A kitűzött célok megvalósulásának vizsgálata. 
Vetélkedő formájában a programok feldolgozása. 

V éleményünk szerint nagyon sokrétű, tartalmas programokkal sikerült bővíteni a gyerekek 
ismereteit, érdeklődésüket felkelteni. Célkitűzéseink rnegvalósultak. 

Budapest, 2012-06-18 

Csongvay Csilla Pálos Istvánné 
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Beszámoló az erdei iskoláról 

Időpont: 2012. szeptember 3-7-ig 
Helyszín: Szanciavári Diáktábor 
Résztvevők: 6.a és 6.b, 7.a és 7.b, 8.a osztály, Galambosné Varga Szilvia, 
Czirják Sándorné, Szász Ildikó, Molnámé Romhányi Krisztina, Lakatos Mihály, 
Tóth Kálmán, Baffia Tamás, Takácsné Tóth Ágnes, Klepeiszné Czirják Ágnes 

Megvalósult programok: 

Hétfő: 

• Sustyafonás -Népi kézműves tevékenység 
kukoricacsuhé felhasználásával. 

• Népdaléneklés - Palóc népdalok éneklése 
sustyafonás közben, mint régen a fonó ban. 

• Falukutatás - A falu nevezettességeinek, 
jellegzetességeinek, történelmének 
megismerése. Palóc épületek 
jellegzetességei. Megélhetés a faluban. 

• Szabadtéri játékok- Röplabda, zsinórlabda, focimeccs a helyi fiatalokkaL 

Kedd: 
• Délelőtt túra T erénybe - Orsós Magnó Múzeum 

megtekintése. Digitális és analóg hangrögzítés. 
• Délután túra Terénybe-Látogatás a kecskefarmon, 

kecskefejés, háziállatok és ellátásuk. A sajtkészítés 
folyamatának megismerése egy sajtkészítő manufaktúrában. 

• Térképolvasás, 
méctékegységek átváltása. 

• Rendhagyó irodalom óra 
Mikszáth KálmánróL 



Szerda: 
• Autóbuszos kirándulás Ipolytarnóera - Öslények 

a Miocén korban, földtörténeti események 
megismerése tanösvény, 3D, 4D mozifilm 
megtekintésén keresztül. Sportprogram - Ipoly-

völgyi kalandpálya. 
:e A hollókői Ófalu 

megtekintése Néprajzi 
ismeretek bövítése. 

• Palóc lakodalmas est 
megtekintése a művelődési 

házban- Népszokások, népdalok, táncház. 

Csütörtök: 
• Túra a szandai várhoz - A Cserhát növény- és állatvilágát bemutató 

tanösvény; a szandai vár története, történelmi 
események. 

• Méhészet - Előadás és 
bemutató a méhész szakma 
rejtelmeiről, 

mézkészítésről. 

Mézkóstolás. 
• Búcsúest, angol dalok tanulása, közös éneklés. 

Péntek: 
• Íjászat. 
• Az osztályok munkájának értékelése. 
• Csomagolás, hazautazás. 

A tábor öt napja jó hangulatban, gyönyörű időben,· rengeteg változatos 
programmal telt. A szállásadók mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. 
A gyerekek ügyesen, érdeklődéssei vettek részt a foglakozásokon. Az elvégzett 
munkáról, élményeikről írásban is beszámolnak, amelyet számítógéppel 
PowerPoint bemutatóként készítenek el. 

Budapest, 2012. szeptember l O. ~~,a:!:"i~~~,;'%~0~\ 
T o th Kalman , 6'-'· \f~? ;;; : 

Molnámé Romhányi ~.~~~~~". :<~/ 
~~'4-\.,_;,_( !2.~ ~--.,.·~.>-''· ·.· 
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Szakmai beszámoló Erdei iskola Leányfalu 8.b osztály 2012. szept.3-7-ig 

HÉTFŐ: Megérkeztünk megtörtént a szobák beosztása megismerkedtünk üdülőhelyünk 2 hektáros 

terü etével, ősfákkal, sportpályákkal, úszómedencékkP.I , játéklehetőségekkeL 

Tájékozódási helytörténeti verseny következett. 2 fős csapatokban térkép segítségével kellett 

megtalálniuk Leányfalu nevezetességeit. A látnivalóknál zsírkrétákat készítettem ki azokkal kellett 

jelölniük a térkép megfelelő helyén. 14 nevezetességet a legjobb páros 98 perc alatt talált meg. 

Dunaparti sétával folytatódott a program ahol az árterület növény és állatvilágával a folyóval 

ismerkedtünk. 

Esti gyűlésen leírtuk a látottakat beragasztottuk a megfelelő képeket a füzetbe. 

Helycserés játékot játszottunk a nyári élményekre kihegyezett kérdésekkel. 

Sportolás strandolás zárta a napot. 

KEDD: Gyalogtúra a Vöröskő kilátóhoz. 9 km 400-asszint megtétele után alaposan elfáradtunk. 

Gyönyörű kilátás a Szentendrei-szigetre . A Tahitótfalui hidat is láthattuk. Megfigyelhettük a hegység 

közetanyagát (vulkáni) s tapasztalhattuk, hogy ha gyéren is de folydogálnak a források. 

Útközben szerencsénk volt pannon gyíkot megpillantanu nk. Megtekintettük a Móricz Zsigmond 

helytörténeti gyűjteményt. Sajnos az író egykori szép villája még nem látogatható. Az egykori pezsgő 

irodalmi és művészi Leányfalui időkbe nyertünk bepillantást ahol Karinthy, Gyulai, Szepes Mária is élt 

és dolgozott. Sokat tesz a nagyközségért a mostani híresség Fábry Sándor is. 

Az esti gyűlésen tovább jegyzeteltünk majd a pszichológus cím ű játékot játszottuk. Strandol ás és 

sport zárta a napopt. 

SZERDA: Egésznapos kirándulás Visegrádra. 

Busszal érkeztünk.Végigsétálva a városka Fő utcáján a királyi palotát tekintettük meg. 

A Zách Klára utcán legendáját meghallgatva a Kálvária érintésével jutottunk fel a Fellegvárba. 

Ennek megtekintése a fegyverek, kitömött állatok a koronakiállítás a kilátás nagyon tetszett 

mindenkinek. Király ölyvet figyelhettünk meg a várudva ron, gazdájától megtudtuk.hogy vörösvércsék 

kígyász és darázsölyvek ,hollók, vándorsólymok, kerecsensólyom törpesas a legyakoribbak errefelé. 

A bobpályát és a Canopy pályát is meglátogattuk. A Salamontorony érintésével és a Görgey villa 

mellett elhaladva Fadrusz János Mátyás fejszobránál búcsúztunk ettől a gyönyörű helytől. 



Csütörtök: Komppal átkeltünk Pócsmegyerre. A Szentendrei- szigetre érkezve láthattuk annak 

közetanyagát (homok, kavics). Megfigyeltük a legmagasabb árvízszinteket jelző táblákat a 

templomnál és a révnéL A Pázsit-tóhoz elsátálva a szárazság okozta szinlőket láttuk a tó partján. 

Alkalmas helyet találtunk a számháborúhoz a gyerekek nagy csatát vívtak egymással a következő két 

órában amelyik a kékek győzelmével végződött. A táborba visszaérve Maradj talpon műveltségi 

vetélkedő kezdődött. A projektoron kivetített 110 kérdés eldöntötte hogy ki a legműveltebb. 

Esti gyűlés majd a :sirizes szék című játék következett.Strandolás sportolás majd szalonnasütés zárta 

a napot. 

Péntek: Délelőtt művészi tevékenységet kellett folytatni ami lehetett pólófestés vagy rajz készítése. 

A rajzok leginkább Leányfalu címerét ábrázolták.De választották még a környék növény és állatvilágát 

is. Értékelés összegzés után a búcsu következett. 

Terveimet 100%-osan megvalósítva egy élményekben gazdag hetet tölthettünk ezen a gyönyörű 

helyen. 

00 
(_)-J ' 
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ERDEI ISKOLA BESZÁMOLÓ 2012.05.7-11. 

FELSÖ TAGOZAT 

TERVEZETT PROGRAM a pályázati leírásból: 

"A "Csicsergő" szabadidőközpont erdei iskolai programjaimellett szeretnénk autóbuszos 
kirándulás keretében a környék néprajzi, történelmi, természetismerettel kapcsolatos értékeit 
is megmutatni diákjainknak 
Az erdei iskola helyi programjában szerepel : 

· Göcsej szíve- Nova: helytörténeti foglalkozás 
Gasztronómia, népies ízek és göcseji kenyérlángos készítése kemencében 

(ezeket a programokat helyi szakvezetők irányítják) 
a tábor területén található horgásztó élővilágának megismerése 
kirándulás a környező erdő tanösvényén 

Autóbuszos kirándulást szervezünk a térség két nagyvárosába: Zalaegerszegre és Keszthelyre 
Programok Zalaegerszegen: 

- Göcseji falumúzeum megtekintése-a népi építkezés, vidéki állattartás, magyar 
állatfajok megismerése 

- Finnugor néprajzi park- mely elmélyíti a magyar őstörténetről tanultakat 
- Magyar Olajipari Múzeum, Zalamegye (és az ország)egyik energiakincsének és annak 

feldolgozásának megismerése 
- Kárpát-medence népviseletei- néprajzi ismeretek bövítése 

Programok Keszthelyen: 
Festetich kastély megtekintése-állandó kiállításai a főúri életformába engednek 
bepillantást. 
-Hintó Múzeum- a kocsizás fejlődésével ismerkedhetnek a gyerekek az 177-199-as 
évek közötti időszakban 
Vadászati Múzeum- a Festetics család trófeagyűjteménye a főúri életforma egyik 

sajátos területét, a vadászatot mutatja be 
Történelmi Vasútmodell kiállítás- valószínűleg sok diákunk érdeklődését kelti fel ez 
az Európa vasútvonalaira is kiterjedő kiállítás 
Szántódpuszta- ismerkedés a török hódoltság koráig visszanyúló majorság életével" 

Beszámoló: 

Valamennyi programot a tervezés szerint sikerült megvalósítanunk. A gyerekek és kollégák 
elégedetten tértek haza az erdei iskolában töltött hét után. Valamennyien sokoldalú és hasznos 
Ismeretekkel gyarapodtunk. 
A pályázaton kapott összeg segített, hogy tartalmas, hasznos programokkal színesítsük az 
erdei iskolában töltött napokat! 

Résztvevők: 

85 diák+ 9 kísérő tanár 



Részletes elszámolás: (a számlák csatolva) 

PROGRAMOKI ALAP Á LÉ TS ZÁ ÁR/tan. ÖSSZEG 
KÖLTSÉGEK R M 

/fő 

Helyi program - 450.- 23 450.- 10 350.-
helytörténet 
Zalaegerszeg - 350.- 85+9 350.- 14 OOO.-
Göcsej falumúzeum 15 750.-

Olajipari múzeum 

Finnugor 

Kárpát medence 
népv. 
3 db idegenvezető 
füzet+ feladatlap 
Kirándulás - 2x54 OOO 85+9 1270.- 53 999.-
Keszthely - busz . - 53 999.-
Keszthelyi l 650.- 84 l 650.- 64 350.-
Kastélymúzeum 74 250.-

- Kastély 
- Hintó 

Múzeum 
- Vadászati 

Múzeum 
- Vasútmodell 

KAPOTTPÁLYÁZATI ÖSSZEG: 286 OOO.-

FELHASZNÁLT ÖSSZEG (SZÁMLÁKKAL): 286 698.-
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BESZÁMOLÓ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

Által kiírt pályázat 

Erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására elnyert összegről: 

Elnyert összeg: 408 OOO Ft 

Intézmény: Keresztury Dezső Általános Iskola 
Időpont: 2012. május 7-11-ig, 5 nap/4 éjszaka 
Létszám: 115 fő diák és 10 fő pedagógus 
Helyszín: Kóspallag, Kisinód Turistaház 

Iskolánk alsós diákjaival indultunk útnak az erdei iskola helyszínére. A kitűzött célok és feladatok 
maradéktalanul teljesültek. 

Célunk az volt, hogy a városi gyermekeket megismertessük az erdő növény és állatvilágával, szakmai 
előadások és bemutatók révén új ismeretekhez jussanak, valamint a túrázások alkalmával testük és 
kitartásuk edzését is megcéloztuk. 

Mint minden erdei iskola, ez is közösségépítő jellegénél fogva sok értéket közvetített a diákjainknak. 

Megvalósult programjaink: 

• Megérkezés, elhelyezkedés, csapatok kialakítása (csapatvezető, csapatnév választása) 
• Ismerkedés, bevezetés a tananyagba. A Börzsöny állat és növényvilágának, valamint a 

Duna - Ipoly Nemzeti Park természeti értékeinek bemutatása. Hol is vagyunk most? 
Dia anyag. 1,5 óra 

• Kézműves foglalkozás, agyagkép készítése 1,5 óra 
• Ismerkedés erdő-mező élővilágáyal. /Fogazatok, koponyák, szőrmék, agancsok, 

agyarak segítségéve}/. Élőhely, táplálkozás, szaporodás, fajismeret. 1,5 óra 
• Éjjeli túra. Tájékozódás az éjszakai erdőben, az éjjeli erdő hangjai. 2 óra 
• Erdei bemutató séta (tanösvény) ahol a gyerekek megismerkedhetnek az erdőben való 

viselkedéssel, vadgazdálkodás létesítményeivel, vadnyomokkal, vadjelekkel és a 
börzsönyi erdő jellegzetes növényvilágával, gyógynövényeiveL 3 óra 

• Gyakorlati ragadozómadár-védelmi program. (solymászat) Madaraink védelméről, 
valamint, élőhely, táplálkozás, testfelépítés, szaporodás. 1,5 óra 

• Egész napos nagy erdei túra. Királyrétigerdei kisvasúttal, onnan gyalog haza az 
erdőben 8 óra 

• Állatok hangjai c. foglalkozás. Állathang utánzás 1,5 óra 
• Záró akadályverseny, a téma összefoglalása játékosan 1,5 óra 

(Programszolgáltatónk a Négy Évszak Program Kft. volt.) 

A szakemberek által vezetett csoportfoglalkozásokon kívül sport, akadályverseny, ügyességi 
játékok színesítették programunkat. A csapatok pedig mindennap kaptak feladatokat, mely az 
erdő témához kapcsolódtak. 

~J. 
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A tábor végén értékeltük és jutalmaztuk a csapatokat, egyéneket. 

A pályázaton elnyert összeget programokra, külön buszra, valamint szállásra, étkezésre, 
illetve az erdei kisvasútra költöttük, csökkentve ezzel a szülők anyagi terheit, és gazdagítva a 
program jainkat. 

A mellékletben csatolva a számlák másolatai. 

Pruknerné Főfai Katalin- a program szervezője 



Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 

1107 Budapest Gém u. 5-7. 

Beszámoló a 2011-12 tanévi Erdei iskoláról 

'i 

Intézményünkben - a Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport támogatásának felhasználásával - a 
2011-12-es tanévben 24. alkalommal szerveztünk erdei iskolát a tanulásban akadályozott és 
értelmileg akadályozott tanulók részére május 14-17-ig. Az erdei iskola időtartama alatt a 
tanulók részére speciális nevelési-oktatási prograrnot valósítottunk meg. 
Az élménynyújtás rnellett legfőbb célunk volt a tanulók figyelmének felkeltése a természet 
történései iránt, a növény- és állatvilág szirnbiózisának, örök kölcsönhatásának és változásának 
érzékeltetése, valarnint a természet védelme. Célunk volt továbbá Magyarország tájainak, 
történelmi nevezetességeinek megismerése, a hazaszeretet és megbecsülés erősítése is. 
Az 5 nap alatt szárnos tartalmas program szervezésével járultunk hozzá tanulóink teljes körű 
szernélyiségfejlődéséhez, arninél teljesebb társadalmi integrációjuk rnegvalósulásához. 
Ellátogattunk Nyíregyh:.izára az Allatparkba, ta..'lulóiP.k láthatták a híres tokaji borvidéket és 
hollóházi porcelánokban is gyönyörködhettek. Nyomon követhettük II. Rákóczi Ferenc 
életútjának néhány állomását Jártunk Borsiban, ahol a fejedelern született, a sárospataki várban, 
ahol gyermekkorát töltötte, és Kassán is, ahol a Szent Erzsébet-székesegyházban megtekintettük 
a shját. Megmásztuk a Füleki várhoz vezető ernelkedőt és voltunk az Aggteleki 
cseppkőbarlangban is. 
A 4 nap alatt rnind a tanulók, rnind a pedagógusok nagyon jól érezték magukat és felejthetetlen 
élményeket szereztek. 

Budapest, 2012. 06. 14. 
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KOBANYAI SZENT LAS LO 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tárgy: Erdei iskola elszámolása 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Budapest, 2012. június 18. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önöknek a Szent László Általános Iskola 3 .z osztálya 

nevében az Erdei Iskolánk támogatásáért Az Önök pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetőerr 

sikerült sok, különleges prograrnon részt vennünk, mely felejthetetlen emlék marad tanulóink számára. 

Az erdei iskolában töltött 5 nap alatt a gyerekek megismerhették Drégelyvár ostromának 

történetét, közelebb kerültek a természethez, szakavatott vezetőink segítségével figyelhettük meg a 

Börzsöny jellegzetes állat- és növényvilágát 

Különböző kézműves foglalkozások során fejlődött a gyerekek esztétikai érzéke, kézügyessége. 

A gyerekek által készített munk:ákat emlékként haza is hoztuk. 

Az erdei iskola helyszíne: _!?régelyPal~_,_Libárdy Szálláshely és Erdei Iskola 

Az erdei iskola időpontja: 2012. június 4-8. (5 nap l 4 éjszaka) 

Résztvevőtanulók létszáma: 28:..---

Programjaink: Madármegfigyelés 
Kincskeresés 
Apródok útja tanösvény 
Apródavatás 
Nomád tábor 
Bőrözés 

Nemezelés 
Tutajozás 

Köszönette~ j 
·~&;LL 

Pandul::kó 
osztályfőnök 

Levelezési cím: 1105 Budapest, Szent László tér l. Telefon l fax: 260-6558, 260-6597 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tárgy: Erdei iskola elszámolása 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

u 

Budapest, 2012. június 27. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önöknek a Szent László Általános Iskola 4. a 
osztálya nevében az Erdei Iskolánk támogatásáért. Az Önök pályázatán elnyert támogatásnak 
köszönhetőerr sikerült sok, különleges prograrnon részt vennünk, mely felejthetetlen emlék 
marad tanítványaink számára. 

Az erdei iskolában töltött 5 nap alatt a gyerekek megismerhették Parádfürdő 
nevezetességeit, közelebb kerültek a természethez , szakavatott vezetőink segítségével 
figyelhettük meg a Mátra jellegzetes állat- és növényvilágát 

A különböző kézműves foglalkozások során fejlődött a gyerekek esztétikai érzéke, 
kézügyessége. 

Az erdei iskola helyszíne: Parádfürdő , Kalandvár Egyesület Tábora --
Az erdei iskola időpontj a: 2012 . június 4-8. (5 nap/ 4 éjszaka) 

Résztvevő tanulók száma: 24~/ 

Program j aink - Túra az Ilona-vízeséshez 
Üvegcsiszoló műhely megtekintése 
Látogatás a Kocsimúzeumba 
Kirándulás Kékesre 
Kincsvadászat 
Éjszakai erdei túra 
Szalagszövés 
Hűtőmágnes készítése 

Köszönettel: 
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KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tárgy: Er.dei iskola elszámolása 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Budapest, 2012. június 20. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önöknek a Kőbányai Szent László Általános Iskola 6.a osztálya 

nevében az Erdei Iskolánk támogatásáért Az Önök pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetőerr 

sikerült a 24 fős osztályból 22 tanulónak felejthetetlen élményt nyújtani Balatonkeresztúron az öt napos 

táborban. 

A 22 főből 9 hátrányos helyzetű gyermek, akik az iskola segítsége nélkül nem lenne lehetőségük 

nyaralásra, utazásra. 

Az erdei iskolában töltött 5 nap alatt a gyerekek közelebb kerültek a természethez, megismertük a Kis

Balaton élővilágát, Keszthelyen a Festetics-kastélyban a barokk kor mindennapi életébe pillanthattunk 

be. A sok közösségfejlesztő játéknak köszönhetőerr sikerült méginkább összekovácsolni a csapatot. 

Az erdei iskola helyszíne: Balatonkersztúr, Fekete Macska panzió 
_.-'"·-------------·-·--.-~-

Az erdei iskola időpontja: 2012. június 4.- június 8. (5 nap l 4 éjszaka) 

Résztvevő tanulók létszáma: 22,:./ 

Programjaink: 

• Kirándulás Keszthelyre, a Festetics-kastély és múzeumainak megtekintése 
• Kányavári-sziget élővilágának megismerése 
• Bivalyrezervátum, Kápolnapusztán 
• Sétahajókázás a Balatorron 
• Kézműves foglalkozások 
• Sportversenyek, vetélkedők 

Budapest, 2012.06.20. Köszönettel: 

Levelezési cím: ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

~lt:. I~L!J ~(J-
Erdeiné Krobák Edit 
osztályfőnök 

Telefon l fax: 260-6558, 260-6597 



KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tárgy: E~dei iskola elszámolása 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Budapest, 2012. június 20. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Önöknek a Kőbányai Szent László Általános Iskola 6.t és a 7.a 

osztálya nevében az Erdei Iskolánk támogatásáért Az Önök pályázatán elnyert támogatásnak 

köszönhetőerr sikerült a két osztály tanulóinak sok, különleges prograrnon részt venni az öt napos 

Egyházaskozári erdei táborozásban, mely felejthetetlen emlék marad tanulóink számára. 

Az erdei iskolában töltött 5 nap alatt a gyerekek közelebb kerültek a természethez, szakavatott 

vezetőink segítségével figyelhettük meg a táj jellegzetes állat- és növényvilágát 

Különböző kézműves foglalkozások során fejlődött a gyerekek esztétikai érzéke, kézügyessége. A 

gyerekek által készített munkákat emlékként haza is hoztuk. 

Az erdei iskola helyszíne: Szuppi Ifjúsági szálló, Erdei iskola és Lovasudvar Egyházaskozár 
Az erdei iskola időpontj a: 2012. június 4.- június 8. (5 nap l 4 éjszaka) -

Résztvevő tanulók létszáma: 42 

Programjaink: 

• faluportya 
• kalandpark (Pécs) 
• kemencézés 
• méhészkedés 
• bőrözés, batikolás, kovácsolás, fafaragás 
• honismeret (fakardozás, íjászat) 
• "Holdfény" túra 
• sólyomreptetés 
• lovaglás, lovas kocsikázás .. 

Köszönettel 
Y~··® /rfCo'" .. - ,_ l ' .• ' ' ( ' ' 

v C~ ~,o..l<<.;<<.O,_nz. .-,c 

'' t1 Hódosi Andrea és Galajdáné Petró Zsuzsa 
osztályfőnök 

Levelezési cím: ll 05 Budapest, Szent László tér l. Telefon l fax: 260-6558, 260-6597 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tárgy: Erdei iskola elszámolása 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Budapest, 2012. június 15. 

Szeretném megköszönni a Szent László Általános Iskola Harmónia gyermekkarának 
nyújtott támogatásukat. Az Önök pályázatán elnyert támogatás nagy segítséget nyújtott az 
erdei iskola programjainak lebonyolításhoz. A táborban résztvevő gyerekek nagyszerű és 
hasznos programokon vehettek részt. 

Az erdei iskolában töltött 6 nap alatt a gyerekek a Kiskunsági Nemzeti Park 
érdekességeinek megismerése mellett sikeresen készülhettek fel a makói Hagymaházban adott 
koncertjükre. 

Az erdei iskola helyszínei: Kunbaracs - Ifjúsági tábor 
Makó- Pulitzer Kollégium 

Időpontja: 2012. május 8- 13. (6 nap/ 5 éjszaka) 
Résztvevő tanulók: 46 fő 

Programok: - Kézműves foglalkozások 
Lovaglás, gokartozás 
Madármegfigyelés 
Métázás 
Ismerkedés a sajtkészítéssel 
És természetesen kóruspróbák 

Köszönettel: 1 j . v.,(}, _ J 1 • ' • 

tfL-'J? ')..v'VV'v'"' lli</'v1 v~ :-c....-
Haj srekker Krisztina 

kórusvezető 



Szervátiusz Jenő }Íftafános Isf<pfa 
1101 (]3uáapest, 1(ő6ányai út 38. 

fJ.'ef.!Jax.; 06-1-260-84-57 
P.-maiC: szervig@t-ontine.fiu 

Erdei iskolai beszámoló 

Az idei szálláshelyünket Királyréten a Kastély hotelben foglaltuk le. A választás nem 
véletlen, hiszen évekkel ezelőtt már táboroztunk ezen a gyönyörű környéken. Május 
21-25-ig négy éjszakát töltöttünk itt 49 tanulóval, ahová külön busszal érkeztünk. 
Kolléganőimmel a programok szervezésében a korosztálynak megfelelő és a 
tananyaghoz kapcsolódó lehetőségek közül rendeltünk. 
A tanösvényeken nagyobb túrákat tettünk meg a Börzsönyben. Ezeken a programokon 
megérthették a gyerekek a vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, a természet és a 
környezetvédelem rendszerét. Az általános ismereteken felül érdekes és fontos 
tudnivalókat ismerhették meg az erdő élővilágáról, ezen belül a vadászható 
állatfajokróL 
Az íjászatorr megtanulták az íjak történelmi kialakulását és ők maguk is 
kipróbálhatták, használatukat A magyar kutyafajtákról a kynológia-kutyás program 
keretében, a hazai ragadozó madarakról a solymászatonjuthattak új ismeretekhez 
tanuló ink. 
A lótartás, lóápolás és a lovaglás öröme sem maradhatott ki a tervezésbőL 
A vizek élővilágát gyermekeink a patakban "tudományos pancsolás" közben vehették 
szemügyre nagyítóval, hogy azokat megvizsgálva közös kiértékelést végezhessenek 
biológusunkkaL Horgászati foglalkozáson megismerkedhettek a hazai őshonos 
halakkal. 
Csütörtökön reggel az erdei vasúton a csapat együtt utazott Kismarosra, ahol a helyi 
tájmúzeumban a régi történelmi idők világába kalauzoltak bennünket. Délután a 
patakból gyűjtött kövekre festettek tanulóink, kézműveskedtek. 
Összegző vetélkedőkön csoportokban került sor az erdei iskolai foglalkozásokon 
megtanult ismeretek felelevenítésére. A legügyesebbek között táborzáráskor 
kihirdettük a hét győztes csapatait és egyéni jutalmakat is osztottunk minden 
résztvevőnek. 

Gyermekeinkkel elégedetten érkeztünk haza. Tartalmas és élményekben gazdag 
napokat tölthettünk együtt. 

Köszönjük a támogatást! 
n 

~~~~uí y'~-rJr r L 
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Tóthné Zsótér Sarolta 
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Tisztelt Önkormányzat! 

Hagyományainkhoz híven ismét öntevékeny felfedezésre, tanulási helyzetekbe vittük 
gyermekeinket. 
A természetben tapasztalhatták meg a környezetvédelem fontosságát, a 
természetvédelmi területek szépségét, hasznosságát. 
Programjainkban szerepelt: két egész napos, külön buszos kirándulás (Veszprém: 
Állatkert, Vár, ill. Mesztegnyő: Faluház, erdei vasút, vezetett túra természetvédelmi 
területen). 
Kisvonatozás Balatonlellén ill. a parton! 
Alkotóház keretében, kézműves foglalkozásokat is szerveztünk. 

'-' 

\/ 

Fontos számunkra, hogy az alsó tagozaton belül a "kicsik" és a ,.nagyok"- az 1., 2. ill. 
a 4. osztályosok egymást segítve, egymásra odafigyelve tudjanak játszani. Ezt 
erősítvén csapatjátékokat, vetélkedők, sportversenyek is szerepeitek programjainkban. 

Támogatásukat köszönjük! 



Szervátiusz Jenő .J[Ctafános Jsf<9fa 
1101 (]3uáapest, 'l(ő6ányai út 38. 

CJ'e[/fax.; 06-1-260-84-57 
P.-mail: szervig@t-online.fiu 

Tisztelt Önkormányzat! 

A gyerekek nevében szeretném megköszönni Önöknek, hogy a Kőbányai Szervátiusz 

Jenő Általános Iskola 3.a osztálya eljuthatott a Bakonyban található Fenyőfőre. Itt 

rendkívül érdekes előadásokon, foglalkozásokon vehettünk részt. Például egy biológus 

vezette rovartesre mentünk, ahol sok érdekességet tudtunk meg az általunkbegyűjtött 

rovarokróL Miután hosszú túrát tettünk a Cuha-patak partján, a patakból gyűjtött 

élőlények segítségével meghatároztuk a víz tisztaságát. 

Ősmagyar foglalkozás keretében felelevenítettük a honfoglalás kori szokásokat, az 

öltözet alakulását, fegyvereket. Végül mindenki íjászkodhatott, és kipróbálhattuk az 

ostorpattogtatást. 

Nagy sikert arattak a gyerekek körében a lovas kocsikázás, és a közösséget alakító 

játékok, versenyek, kézműves foglalkozások. 

Az Önök támogatása nélkül nem tudtuk volna megvalósítani terveinket. 

Még egyszer köszönjük! 

Budapest, 2012. május 31. 
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Kop5csi Tiborné 



Beszámoló a német nyelvi táborról 

A Széchenyi István Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai hét napot tölthettek 
Ausztriában és Németországban a Bodensee csodálatos környezetében, német nyelvi 
táborban. 
A csoportot iskolánk két tanára kísérte el, akik naponta megbeszélték a gyerekekkel az 
esetleges nyelvtani és egyéb problémákat, különböző szituációs feladatokat adtak, amiket a 
tanu1óknak önállóan kellett megoldani uk, az ott élő emberekkel kapcsolatot teremtve. 

Helyszín Jellege Időpont Tanulók Napok Ft/ nap Jóváhagyott 
száma száma /fő összeg l Ft l 

Ausztria Erdei iskola 2012.V1.3 17 fő 7 680,- 81 OOO,-
Németország /nyelv gyakorló Vl.9. 

program/ 

A nyelvtábor előkészítése, lebonyolítása: 

Iskolánkról bemutatkozó levelet küldtünk a fogadó iskola igazgatójának, mely tartalmazta a 
programban részt vevő gyerekek, életkorát, tudásszintjét, a heti német óraszámot, és azt is, 
hogy milyen témakörök érdeklik őket. A kinti tanárok ezen információk alapján állították 
össze 15 órára a tananyagot. Fő hangsúlyt kapott a beszédkészség fejlesztése, a hallás utáni 
szöveg értése és a szókincsfejlesztés. 
A tanulókat három csoportra osztottuk, /kezdő, középhaladó, haladó/ és a tudásszintjüknek 
megfelelően átismételtük velük amindennapi életben használatos szituációkat. 
A kirándulásokról, nevezetességekről rövid írásbeli összegzést kaptak a diákok és szüleik 
egyaránt. 

A tanítás: 

Minden nap reggel 8 órától három tanítási órán vettek részt a csoportok az anyanyelvi tanárok 
vezetésével. Ezt követte egy óra korrepetálás, majd két óra felkészülés a másnapi órákra. Házi 
feladatot minden esetben kaptak, melyet önállóan kellett megoldaniuk A kísérő tanárok csak 
az első nap vehettek részt a tanórákon, hiszen a cél az volt, hogy a gyerekek "kényszerítve" 
legyenek a különböző kommunikációs helyzetek önálló megoldására.· 

A nyelvoktatáson kívüli közös programok: 

A délelőtti nyelvgyakorlást követte a kulturális programokkal tarkított délutáni szabadidős 
tevékenység, ahol ismét sok alkalom nyílt a nyelv használatára, a beszéd gyakorlására. 
Gyerekeink számára már természetes volt, hogy ellenőrzés nélkül, szabadon utazgathattunk az 
országok között..Németország területén Oberreuteben volt a szállásunk, iskolába Ausztriába, 
Bregenzbe jártunk. 
A tanulóknak konkrét helyzetekben kellett alkalmazniuk a tanultakat, hiszen képeslapot 
vásároltak és adtak fel a postán, közértben, piacon ismerkedhettek az élelmiszerek, zöldségek, 
gyümölcsök nevével. 
A városnéző kirándulásokon, barlangtúrán pedig, több ízben hallhattak előadást a 
nevezetességekről német idegenvezetők tolmácsolásában. 

51) 
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Nagy élmény volt a sík területen felnövő diákjaink számára az Alpok hófedte csúcsai között 
utazgatni. 
A látottakról vetélkedő formájában, versenyjelleggel adtak számot a csoportok. 

Az eddigieket összegezve tehát: 

Hasznosnak bizonyult a nyelvtábor, hiszen a sikerélmény, amit a diákok átéltek, motiváló 
hatással van a további nyelvtanulásra. Önbizalmuk is fejlődött azáltal, hogy az előttük álló 
nyelyi feladatokat, mind a tanítási órákon, mind pedig a hétköznapi életben sikerült 
megoldani uk. 
Felejthetetlen élményekben volt részük, új emberi kapcsolatokat létesítettek, barátokat 
szereztek. 
Betekintést nyertek Ausztria és Németország földrajzi adottságaiba, történelmi és kulturális 
életébe. 

Budapest, 2012.06.15. 
<A • • ~ n Y' _Í 
u&G:.--c.- :w o:· .. '-C-l--

Rádai Ildikó 
német nyelvtanár 
a tábor szervezője 
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Fekete István Általános Iskola 
Hely: Csattogó völgy - Verőce 

Idő: 2012. június 23-25. 

Beszámoló nyári táborról 

Létszám: 32 fő gyermek, 3 fő pedagógus 

JUmus 23. szombat: Indulás a Nyugati pu.-ról a 9.07-kor induló személyvonattal 
Zebegénybe. Megérkezés után felkerestük az evangélikus Plébánia templomot, ahol az 
idegenvezető elmesélte a templom történetét 

Ezután elmentünk a Hajózási Múzeumba. Itt szintén nagyon érdekes előadást hallgathattunk 
végig az első vízre tett járműtől kezdve a mai kor hajóiról, illetve a tengerek élővilágáról, 
valamint az indiánok életéről. 

Tovább haladtunk Zebegény utcáin, megnéztük Szőnyi István festő házát, a Kálvária dombon 
a Kálvária kápolnát, majd a Triannani emlékművet. A kálvária úton végighaladva az erdőn 
keresztül eljutottunk a hét lyukú hídhoz, onnan folytatva a napraforgó házakat néztük meg. 
Továbbsétálva az utcákon a Duna partra értünk le, s így jutottunk vissza az állomásra. 

Zebegényből Kismarosra mentünk, ahonnan kb. fél órás erdős kirándulással értük el a tábort. 
A szobák elfoglalása után vacsoraidő következett. Kis szabadidő után csapatos sportjátékok 
következtek. (partizán, kézilabda, foci, stb.) 
Esti takarodó. 

június 24. vasárnap: Indulás 9-kor vissza Kismarosra, ahonnan a kisvasúttal Királyrétre 
mentünk fel. A végállomástól kis gyalogtúrával értük el az erdei játszóteret Vissza ebédre. 
Csendes pihenő után csoportokban gyümölcssalátát készítettünk. Nagyon ízlett a 
gyerekeknek Kis szabad játék után fa képkeretet festettünk és díszítettünk. 
Vacsora. 

Utána. sportvetélkedőt indítottunk, melyen minden szintén minden tanuló részt vett. 
Eredményhirdetés után szabad játék. 

Esti takarodó. majd a sportpályán éjszakai cukorkagyűjtés. Nagyon élvezték a gyerekek. 
június 25. hétfő: Délelőtt szobák rendbe tétele, csomagolás. l O órától kézműves foglalkozás 
két váltásban. Egyik csoport bőr karkötőt készített, amíg a másik fele papírgyöngy karkötőt. 
Félidőben csere. 

Ebéd, végül toto az elmúlt 3 nap eseményeiből és látványosságaibóL 

Késő délután indulás haza. Érkezés: 18 órára a Nyugati pu.-ra. A gyerekeket az állomáson 
szüleiknek átadtuk. 

" ' 

Budapest, 2012. június 27. 
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Beszámoló nyári táborról 
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2012. június25-június 30.-ig voltunk Balatonalmádi, Árnyas Park Ifjúsági 
Táborban. 
Résztvevők: 52 gyerek l. o. 

2. o. 
3. o. 

3 tanuló, 
6 tanuló 

18 tanuló 
8. o. 25 tanuló és 

4 pedagógus: Szokolyné Pilipár Ilona 
MátéÉva 
Janicsák Malgorzata 
BugyaEdit 

A Balaton északi partján található Balatonalmádiba aktív pihenésre érkeztünk 52 
gyerekkel, akik nagyrészt végzős diákok voltak. Programjainkat úgy állítottuk 
össze, hogy a különböző korosztályoknak megfelelő legyen. 

Szakadó esőben érkeztünk Almádiba, így első napon a társasjátékok és a kártyák 
foglalták le a gyerekeket Késő délutánra az eső is elállt, így ki tudtunk mozdul
ni ismerkedő, "városnéző" sétára. 
A "Vöröskő" tanösvény a kicsiknél visszafogott sikert ért el, mert nem 
mindenkit kötött le a helyi fákról szóló bemutató. A nagyobbak már jobban 
élvezték ezt a programot. 
A harmadik naptól beköszöntő kánikula egyértelművé tette, hogy a további
akban fő programunk a strandelás és a strandon végezhető sportok lesznek. Míg 
a kicsik megismerkedtek a strandröplabdával és annak szabályaival vagy 
tollaslabdáztak esetleg a strandon található csacsóval játszottak, a nagyok vízi 
biciklizhettek és kipróbálhatták a nagy strandon található vízi játszóteret, melyet 
a kicsiknek nem ajánlottak. Sokakat vonzott a- szintén a strandon felállított
óriás sakk. 
Esténként a tábor területén szintén kedvelt elfoglaltság volt a tollas illetve a 
sportpályán a kapura rúgó és kosárra dobó verseny. Sikeres programunk volt a 
nagyok bevonásával a kicsiknek rendezett akadályverseny. 
Természetesen a Foci EB-láz minket sem került el. Esténként óriás kivetítőn 
követhették a gyerekek az EB eseményeit. 

A szállás kisebb hibáktól eltekintve (nem minden konnektorban volt áram, bár a 
szobák tiszták voltak,de rájuk férne némi felújítás) megfelelő volt /4+2 ágyas 
faházak, minden házban saját fürdő+W.C./ A szobák kérésre pót ágyazhatóak 
/pót szivacs/ voltak. 
Az ellátásunk napi háromszori étkezést biztosított. Bár igyekeztek változatosan 
főzni, az ételek minősége hagyott kivetni valót. Így a strandon egészítettük ki a 



gyerekek étkezését (lángos, hamburger, kérésre palacsinta, gyümölcs 
vásárlásával). 

Az étkezéssei és a szállással kapcsolatos nehézségeinkért kárpótolt a gyönyörű 
környezet- a tábor parkja és a Balaton - melyet igyekeztünk kihasználni. 

Budapest, 2012. július ll. 



Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
1106 Budapest Jászberényi út 89. 

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Tóth Istvánné Gazdasági Referens Asszony részére 

Tisztelt Tóth Istvánné! 

Ikt.szám: 250./2012. 

A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola a nyári táborát a kevés jelentkező miatt nem tudja 

megszervezni. 
A KOS Bizottságtól kapott 119.000,- Ft támogatást nem tudjuk felhasználni, erről Révész 
Máriusz Bizottsági Elnök Urat is tájékoztatom. 

Budapest, 2012. június 12. 



Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

1107 Budapest Gém u. 5-7. 

Nyári tábori támogatás elszámolása 

Intézményünk részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága a nyári tábor működtetésére 439. OOO Ft 
támogatást hagyott jóvá. 

A támogatást 2 kirándulás autóbuszköltségének finanszírozására fordítottuk. 

I. Kirándulás: 

Útvonal 

Időpont 

Program ok: 

Budapest- Zalaegerszeg-Kőszeg-Szombathely-Budapest 

2012. június 28. 

A kirándulás során ellátogattunk a Göcseji Falumúzeumba is, ahol a göcseji népi 

építészet és lakókultúra emlékeivel, magyar népi hagyományokkal, néprajzzal 

ismerkedtünk. Kellemes sétát tettünk a Szabó-hegyen a Hídforráshoz és az 

Irottkőhöz. 

Ezután tanulóink ismerkedhettek Kőszeg néhány nevezetességével (pl. Hősök 

tornya, Városkút, Postamúzeum) és a város rövid történelméveL 

Kirándultunk Szombathelyen, a Kámoni arborétumban, ahol lehetőségünk adódott 

a tanulók növénytannal kapcsolatos ismereteinek bővítésére, elmélyítésére, 

rendszerezésére. A gyerekek itt a mellett, hogy felfedeztek már tanult növényeket, 

különlegességekkel is találkoztak. Hallottak a környezettudatos életmódról, a 

környezetvédelemről, mindeközben jó levegőn, kellemes környezetben 

tartózkodtak. 

II. Kirándulás: 

Útvonal: 

Időpont: 

Budapest- Hortobágy-Nyíregyháza- Budapest 

2012. július 4. 

tc. 



Program ok: 

Hortobágy: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény 

A kirándulás során tanulóink megtapasztalták az Alföld, mint nagy tájegység 

földrajzi jellemzőit. Felelevenítettük a tárgyban szerzett ismereteiket, bővítettük, 

pontosítottuk, rendszereztük azokat. A tanösvényen egy 1500 méter hosszú 

pallóúton sétálva nyertünk betekintést a Tisza-tó lenyűgöző növény- és 

állatvilágába. A tanösvényt hajójárattal közelítettük meg. A sétányon elindulva 

kirándulást tettünk a tó korábban megközelíthetetlen vadregényes területére. Itt 

lehetőség volt az élőlények természetes életközegükben való megismerésére. 

Debrecen: Református nagytemplom megtekintése: 

Megtekintettük Debrecen egyik jelképét, a Református Nagytemplomot, amellyel 

kapcsolatban pl. a történelmi ismeretek bővítésére nyílt lehetőség. Előadást 

hallhattunk a Debrecen város történelméről, többek között a reformkor fontosabb 

eseményeirőL Például arról, hogy 1849. április 14-én Kossuth Lajos itt olvasta fel 

a Függetlenségi Nyilatkozatot. Kossuth ekkor használt széke azóta is a 

Nagytemplom féltve őrzött ereklyéje, melyet szintén megnézhettünk. 

Jártunk a Nyíregyházi Állatparkban is, ahol a gyerekek nagy örömmel és 

lelkesedéssel nézték végig a fókashow-t, majd egy zoopedagógus élvezetes 

előadásából tudhattak meg érdekességeket az egyes állatfajok életmódjáról. 

A nyári tábor ideje alatti kirándulásokon alternatívákat nyújtottunk a szabadidő hasznos 

eltöltésére, figyelmet fordítottunk a helyes, társadalmilag elfogadott viselkedési szabályok 

elmélyítésére, gyakoroltatására, a társadalmi integráció elősegítésére. Igyekeztünk a tanulók 

mozgásigényét kielégíteni, képességeiket fejleszteni. 

Mindkét program nagyon jól sikerült, nagy élményt jelentett valamennyi tanulónk számára és 

hozzájárult komplex személyiségfejlődésükhöz. 

A 439.000 Ft támogatást köszönjük! 

Budapest, 2012. augusztus 27. 

Tisztelettel: e"" 
,/V' 

~{)~ l c Uvv~ 
Nagy Zr;;J . 

Igaz~~~~' 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Oktatási, kulturális, civil csoport 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

A tábor célja: 

FONYÓDI NY ÁRJTÁBOR 
(2012. augusztus 25-augusztus 31.) 

. je(( Cl l ' l{ . . . 
\j 

A nyári szabadidő tartalmas eltöltése, sportolással, kirándulással, kézműves foglalkozásokkal 
és sok-sokjátékkaL Az iskolai időszak előtti aktív pihenés. 

Tábori programok: 
Ismerkedés Fonyód városával, a Balaton élővilágával, földrajzávaL 
Hajókirándulás Badacsonyba, lovaglás. 
Fonyódi kis vidámpark. 
Strandolás, vízi vetélkedők, versenyek. 
Kézműves foglalkozások ( díszített vállfa, kispárna készítése, pörgettyű-haszontalanból 
hasznosat) 

A Szent László Általános Iskola tanulói és szüleik köszönik a támogatást, melyet Önök 
biztosítottak, hogy táborunk színvonalas és élményekben gazdag időtöltés lehessen. 

Budapest, 2012. szeptember 03. /--· 
ruA ?.w 

Erdély Editl(tAborvezető) 

{}J' 



Beszámoló a hagyomány őrző tábor programjáról 

Héreg, 2012. augusztus5-11-ig 

Ezen a nyáron is sikerült megtartanunk hagyomány őrző tá borunkat. 

A résztvevő gyermekek száma: 22 fő 

a segítők száma: 5 fő 

Táborhelyünk ismét Héreg volt, ahol kedves ismerősként fogadtak minket. A gyermekek között 16 

lány és 6 fiú volt különböző életkori megosztásban, 4-12 évesig.Valamennyien újhegyiek és 

legtobben a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai, 

nagy családosok vagy szociálisan rászorulók, akiknek ez az esemény jelentette a nyaralást. 

A táboroztatást az iskola igazgatója, Sándor Zoltán Attila 125 ezer forinttal támogatta . Pályáztunk 

és támogatást nyertünk a Barankovics István AlapítványtóL Ezt az összeget, 75 ezer forint, kulturális 

programok megvalósítására használhattuk fel .fgy meg tudtunk valósítani egy kirándulást 

Esztergomba. iseik számos sérülést is. 

Az időjárást figyelembe véve a hétfői napra strandolást és városnézést terveztünk T atára. Kedves 

kis várost ismerhettünk meg , számos különlegességével: az Öreg tó, a vár, a Mlnorita templom ... A 

gyerekeknek a strand volt a legvonzóbb, ahol vízi csúzdák és számos medence várta őket. 

Nagyszerűen érezték magukat. A több órás pancsolás után alig lehetett ,;kihalászni"őket az enyhülést 

adó vízből. Különleges élményt jelentett, hogy a Barátok közt egyik tini sztárjával találkoztak és közös 

fotókat is készítettek vele. 

Kedden kirándultunk Pusztamarótra, az emlékhelyre. Ez a hely a török idők áldozatai előtt hajt fejet. 

Itt volt Mohács után a legnagyobb az emberveszteségünk. 14 km-t tettünk meg hegyes, köves, ligetes 

terepen. A nagy hőségben nagyon elfáradtunk. enyhülést és üdülést az erdei szederbokrok termése 

nyújtott, töviseik pedig számos sérülést. Lenyűgöző volt az emlékmű és döbbenetes az áldozatok 

sírhelyei. Szerdán távolsági busszal utaztunk Esztergomba. Itt megtekintettük a Keresztény 

Múzeumot, a Duna Múzeumot és felmentünk a Bazilikába. A dús és fárasztó programot a Duna 

Múzeumban lévő "pancsoló" és repülőgép szimulátor oldotta. A "pancsolóban" a víz különféle 

felhasználási formáit mutatták be. Ezeket a modellek segítségével a gyerekek is működtethették. A 

repülőgép szimulátorral egy árvizet szenvedett vidéket tekinthettünk meg madártávlatbóL Különféle 

vizes filmekből is választhattunk a vetítő teremben. 

A keresztény Múzeum megtekintése is nagy élményt jelentett a gyermekeknek. Voltak közöttük 

olyanok; akik még nem találkoztak a kereszténység fogalmával, illetve nem ismerték annak fontos 

eseményeit. Most ők is figyelmesen hallgatták a tájékoztatót. 

A Bazilika megtekintése is lenyűgözte gyermekeinket. Itt a méretek, a díszítés, a hatalmas 

festmények, szolgáltak új élményekkeL Közös imával adtunk hálát azért, hogy itt lehetünk az ország 

legnagyobb templomában. Meloccó Miklós Szt. István megkoronázása szobránál csoportfotót 

készítettünk. Csütörtökön, pénteken azzal foglalkoztunk,mit jelent számunkra lsten: Fazekast, aki 



formál minket, illetve Éltető vizet, aki nélkül nincs örök életünk /utalások a múzeumban 

tátottakra/.Ezeket a foglalkozásokat kézműves program követte: agyagot gyŰjtöttünk aSzt. László 

forrásnál, kosarakat fontak vesszőből az ügyesebbek, ékszereket készítettek gyöngyből szeretteiknek 

ajándékul. A szerzett ismeretekből vetétkedön számoltak be a résztvevő csapatok. a nyertes 

jutalomban részesült. 

Meglátogattuk a közeli parasztudvart is, ahol a pávatollak gyűjtése illetve a bárányok simogatása 

jelentehe a legnagyobb ÖrÖmet. Pénteken a Tájházat és a református templomot nézttik meg. A 

Tájházat Rudi bácsi átadta az Önkormányzatnak, így hiányzik belőle a lélek. A református templomot 

Uniós támogatással felújították. Új tetőzetet, nyílászárókat,padlózatot kapott és a belső teret is 

kifestették. Este megrendeztük a Ki? Mit? Tud?-ot. Ezen a lányok modern táncokkal szerepeltek, a 

fiúk paródiákat mutattak be. ez utóbbi nyerte el a zsűri és a közönség tetszését és az első díjat is. 

Úgy gondoljuk, hogy sikerült egy kellemes, eseménydús hetet nyújtani gyermekeinknek. hálás 

köszönetet mondunk az iskolának és a Barankovics István Alapítványnak, melyek segítettek abban, 

hogy létrejöjjön ez az üdültetési forma. 

Számos fényképet készítettünk, melyek megtekinthetőek az interneten: 

http:/www .lndafoto.hu/zsolnay/hereg_:i()ü 

Budapest,2012.aug.23. 



A KROÓ GYÖRGY ZENE- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA KŐBÁNYAI 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓJA AZ 
ISKOLA TANSZAKAI ÁLTAL 2012 NYARÁN RENDEZETT NYÁRI 

MŰVÉSZETITÁBOROKRÓL 

AZ ISKOLA NYÁRI ÖSSZMŰVÉSZETITÁBORA 

Helyszín: Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ 
Időpont: 2012.június 16-21. 
A résztvevő tanulók száma: 33 

A dinnyési templomkertben öt tanszak - fuvola, gitár, képzőművészeti, népzene és zongora -
lelkes növendékei muzsikáltak, rajzoltak, festettek fáradhatatlanul. 

A gitár tanszakról tizenkét növendék jött el, akik valamennyien az iskolai gitárzenekar tagjai. 
Rogovszky László tanár úr vezetésével ők elsősorban a reneszánsz zenével és a gitár egy 

másik arculatát is tanulmányozva a latin zenékkel ismerkedtek. 

A népzene tanszakot képviselő öt tanuló Török Tilla és Wutzel Emília tanárnők irányításával 
az erdélyi tájegységek tánczenéjével foglalkoztak. 

A három fuvola és a hat zongora szakos növendék figyelme elsősorban a két hangszer közös 
irodalmára összpontosult. Rövid kitekintés erejéig a zongora szakos növendékek négykezes 
műveket játszottak, és szóló zongoraművek előadásmódját is tanulmányozták Bali Cecília 

tanárnő vezetésével. 

A képzőművészeti tagozatról hét növendék jött el a táborba, de Pálos Hajnalka tanárnő 
vezetésével az itt folyó munkába a tábor valamennyi lakója bekapcsolódott. Ki-ki kedvére 
választhatott a festés, rajzolás, agyagozás, montírozás közül. 

Létrehoztunk egy közös produkciót is, melyben minden gyermeknek jutott szerep. Az "Eb, 
aki a kanalát meg nem eszi" című, Mátyás királyról szóló mese színpadra alkalmazásakor 
igyekeztünk kiaknázni, hogy zeneileg képzett gyerekekkel dolgozhatunk, s a színpadi játék 
mellett zenés-táncos betétszámokkal tettük színesebbé az előadást. A mesebeli juhász életét 
így nemcsak a beszédmód, a felhasznált kellékek jelenítették meg, hanem egy kis gyimesi 
muzsika és tánc is. A zenét a népi hegedűs kislányok szolgáltatták, a táncot pedig a tábor 
lakói sajátították el a délelőtti táncpróbákon. Mátyás király reneszánsz udvarát egy rendkívül 
elegáns reneszánsz tánc, a pavane segítségével tettük élővé a nézők számára. Ezt is a tábor 

résztvevői adták elő a gitárzenekar kíséretével. 

Táborzáró hangversenyünkön minden gyermek fellépett. Igen nagy örömünkre szolgált, hogy 
sok-sok szülő ellátogatott erre az összművészeti estre, ahol gyermekeik egy hangverseny, egy 
színielőadás és egy, a képzőművészeti alkotásokból rendezett kiállítás keretében mutathatták 



be, milyen tehetségesek, jól képzettek, mennyire természetes módon beszélik már 
gyermekként a művészet nyelvét. 

A tábor jó hangulatához természetesen hozzátartozott gyönyörű lakókörnyezetünk Dinnyésen 
a műalkotások az őket megillető pazar környezetben születhettek meg. 

A táborozás költségeinek fedezéséhez nyújtott önkormányzati támogatást a gyerekek és 
tanáraik ez úton is nagyon köszönik. 

AZ ISKOLA OPERA- ÉS MUSICAL STÚDIÓJÁNAK NYÁRI ZENEI 

TÁBORA 

Helyszín: Balatonmáriafiirdő 

Időpont: 2012. június 22-25. 

A résztvevő tanulók száma: 18 

A táborban részt vevő növendékek és tanáraik mindennapos komoly próbafolyamattal 
készültek az előttük álló fellépésekre. 

A foglalkozások során énekeltek szcenírozott operarészleteket, ismert musical dalokat, s 
előkerültek a nem is olyan nagyon régmúlt slágerei. 

E rövid néhány nap leforgása alatt a tanulók több kancertet adtak Balatonmáríafiirdőn. 

Egyik legsikeresebb koncertjük hallgatósága, a Felnőtt Fogyatékos Otthon lakói nagy-nagy 
örömmel s szeretettel fogadták növendékeink produkcióit. 

A hangversenyek műsorán musical és operett részletek, nosztalgikus hangulatot teremtő 
dalok, slágerek, valamint Donizetti A csengő című egyfelvonásos vígoperája szerepelt. 

A "hétköznapi" énekórák és előadások komoly hangvételét fürdés, játékok s egy kirándulás 
oldotta fel. 



AZ ISKOLA NYÁRI KAMARAZENEKARI TÁBORA 

Helyszín: Sárospatak 

Időpont: 2012. július 10-15. 

A résztvevő tanulók száma: 46 

A táborban részt vevő 46 növendék és tanáraik (Füzesséryné Dudás Eszter, Füzesséry Attila, 
Ottmár Anna, Ottmár Dávid) a Sárospataki Református Kollégium Rákóczi internátusában 
laktak. 

A táborozók programja a következő volt: 

Július 10. 

14:00- 18:00 hangszeres foglalkozások (zenekar és kamarák) 

Július 11-14. 

10:00- 13:00 szakmai foglalkozások (zenekar, kamara) 

14:00- 16:00 szabadidős programok (szerda: séta a városban, csütörtök: látogatás a 
Református Kollégium Nagykönyvtárában és az Iskolamúzeumban, péntek: Rákóczi-vár) 

16:30-18:30 szakmai foglalkozások (egyéni meghallgatás, szólampróbák, kamarapróbák) 

A zenei foglalkozások során a vonós és kamaraegyüttesek próbái, egyéni 
szólammeghallgatás, illetve szólam- és tutti próbák zajlottak. 

A tábor életét olyan kulturális és szabadidős programok színesítették, mint Sárospatak 
történelmi és irodalmi vonatkozású emlékeinek megismerése, koncertlátogatás, illetve 
kézműves foglalkozások, pingpong- és focimeccsek, tábortűz, szalonnasütés meg számos 
vetélkedő s játék. 

A záró koncertre július 14-én délután 5 órakor került sor a Sárospataki Református Kollégium 
dísztermében. A termet zsúfolásig megtöltő közönség a következő műveket hallhatta: 

Fanfár- Ottmár Dávid tanár improvizációja 

Haydn: Esz-dúr szextett I. tétel 

Telemann: D-dúr versenymű 4 hegedűre 

J.S.Bach: Polonaise az I. Brandenburgi versenyműből 

G.F.Handel: Ária a Rinaldo c. operáhói 



G.F.Handel: Bourrée a Vízizene c. szvitből 

W.A.Mozart: Duó - Adagio 

Haydn: C-dúr szimfónia I. tétel 

Mendelssohn: Esz-dúr oktett I. tétel 

Schubert: Katonainduló 

Hans Zimmer: Részlet a Madagaszkár című film zenéjéből - "Zoosters Breakout" 

AZ ISKOLA RÉSZVÉTELE A CRESCENDONYÁRI AKADÉMIA MUNKÁJÁBAN 

Helyszín: Sárospatak 

Időpont: 2012. július30-augusztus 13. 

A résztvevő tanulók száma: l O 

Az akadémia keretében növendékeink nemzetközileg elismert művészek magas szintű 
szakmai kurzusain vettek részt. Rövid koncertprogramokkal bemutatkozhattak a 30 ország 
ifjú muzsikusait oktató-képző fórumon, s műsoraikkal igen nagy sikert arattak. 

A foglalkozások szünetében a tanulóknak alkalmuk nyílt megismerni Sárospatak kulturális 
értékeit, kirándulásokon, beszélgetéseken közelebb kerülni a neves művész-tanárok világához. 

Növendékeink meghallgatták és elemezték az akadémia résztvevői által adott koncerteket, 
melyek nagy élményt jelentettek számukra. 

AZ ISKOLA RÉSZVÉTELE A KLASSZIKUS GITÁROSOK DEBRECENI 

TALÁLKOZÓJÁN 

Helyszín: Debrecen 

Időpont: 2012. augusztus 8-16. 

A résztvevő tanulók száma: 6 



Ez az ötödik alkalom, hogy a zeneiskola gitár szakos növendékei 

tapasztalatokat gyűjthettek ezen a fesztiválon. 
Növendékeimmel szakmailag nagyon hasznos hetet töltöttünk el. A 
gyerekeknek minden nap volt gitárórájuk, melyet szakközépiskolai vagy 
egyetemi tanárok tartottak. Részt vehettek még kamara órán, zenekaron és hazai 

gitárművészek koncertjein. A fesztivál keretében rendeztek egy 

gitát:versenyt, amelyen a jelentkezők kipróbálhatták magukat, ugyanis a 
versenyre felkérték Sugár Miklós zeneszerzőt,hogy komponáljon erre az 

alkalomra egy öt tételes művet,amiből egy-két tételt kellett a 
versenyzőknek megtanulniuk 5 nap alatt. Emellett még egy szabadon 
választott darabot is elő kellett adniuk. Ujhelyi Nikolett nagyszerű 
előadásával L helyezést ért el az !.korcsoportban. 
A lányok megmutathatták tehetségüket és tudásukat szólóban s a 
zenekarban is a záró koncerten, ami nagyon jól sikerül t. 

AZ ISKOLA NYÁRI ZENEKARI TÁBORA 

Helyszín: a dégi Borostyán Panzió és Erdeiiskola 

Időpont: 2012. augusztus 13-19. 

A résztvevő tanulók száma: 62 

A táborban részt vevő 62 gyerek tanáraik (Dávid Krisztina, Kovalik Erika, Soós Eliza, Bakó 
Olga és Bakó Rolland) vezetésével három zenekart alakítottak, s egész nap szólt a zene. 

A legkisebbeknek Kovalik Erika segített megtanulni, hogyan kell eljátszani Bizet 
Gyöngyhalászok és Mancini Rózsaszín párduc című művét. 

A Piccola Zenekar repertaárja Dávid Krisztinának köszönhetően Mozart A ve verum corpus, 
Kókai Rezső Kis verbunkos, Bock Hegedűs a háztetőn, valamint a Zambezi című művekkel 
gazdagodott. 

A Tutta Forza zenekar- tagjainak a táborban elvégzett munkája eredményeként- mostantól 
felveszi programjába Vujicsics A Tenkes kapitánya, Erkel Palotás, Dvorák VIII. szláv tánc, 
Johann Strauss Feuerfest és Vadászaton, illetve Prado Querico el mambo című művét. 
A nyári tábor vendége volt Werner Gábor, a Budafoki Dohnányi Zenekar másodkarmestere, 
aki nagyszerű próbát tartott a két nagyobb zenekarnak. 



Szerencsére játékra is jutott idő: óriási vízilabdacsatákat vívtak az éppen nem próbáló 
gyerekek. Azokat, akik békésebb foglalatosságra vágytak, kézműves műhely várta. 

A dégi Festetich-kastélyban sok-sok szülő és helyi lakos jelenlétében megtartott záró 
koncerten a gyerekek fergeteges sikerrel szerepeltek. 

:ra. 
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"Nézz szét az erdőben!" 

Csodafa óvoda nyári tábora a monostorapáti Erdei Iskolában 2012. július 2 -6-ig. 

A tavalyi óvodás tábor után úgy gondoltuk, az idén ismét a monostorapáti Erdei Iskolába szervezzük 

nyári táborunkat, mert a helyszín annyira különleges, hogy ide érdemes visszatérni. 

Szarintünk a világ legjobb helye ez, egy órányi gyaloglásra a főúttól, a hegyen, a balatoncsicsói erdő 

mél~én. Nincs térerő, csak a természet, béke és nyugalom. A gyerek számára 9riási tér, 

és biztonság, ezernyi tapasztaltszerzési lehetőség az erdőben .. 

Nem csalódtunk, az Erdei Iskola megújult, egy Uniós pályázatnak köszönhetően 

bővült, interaktív bemutató teremmel, új foglalkoztatókkal, amelyekben még jobban elmélyülhetnek az 

erdővel kapcsolatos ismeretekben a gyerekek. Nagyon jó ötleteket, módszereket sajátithatnak el a 

tanárok, óvodapedagógusok. 

Az idén kevesebb gyermekkel mentünk, ezért a különálló vadászlakban kaptunk szállást, óriási 

szerencsékre, mert vastag kőfalai hűs menedéket nyújtottak a kánikulában, ráadásul senkit nem 

zavartunk, nyugodtan csapódhattak az ajtók, doboghattak a gyerek lábak a lépcsőn szaladgálásban, 

amikor újabb és újabb gyűjtött "kincseket" rejtettek el a szobáikban. 

Az "Öreg Bükk" tanösvényt most a másik irányból jártuk végig, így azoknak a gyerekeknek is érdekes 

volt akik, már tavaly is velünk táboroztak. A túrán fészket építettünk az erdei madaraknak, a gyerekek 

párokban madárszülőkké, és fiókává változtak, eleséget hordtak egymásnak, festő palettára gyűjtötték 

az erdő színeit, felfedeztük a rókalyukat, a vaddisznók daganyázó helyét. Az esti vadlesen szegény 

őzikét többször is elijesztettük a "vacsorájától", először a csörtetésünkkel, amikor felmásztunk a 

magaslesekre, utána a tüsszentésekkel, amit nem tudott abbahagyni Marci akit, zavart a szénaillat. 

Szarencsére azért nyulat is láttunk, izgalmas volt az éjszakába nyúló program. 

A zánkai kirándulás -fürdés a Balatonban, jégkrém, Jángos - után jólesett a gyöngyfűzés, gipszöntés, 

az élmények rajzolása a hűvös vadászlakban. 

Csütörtök reggel lovas kocsival indultunk az erdőn át Kapolcsra, kanyargós erdei utakon jutottunk le a 

faluba, ahol beültünk az "Öreg Iskola" padjaiba, nyugdíjas tanító néni mesélt az iskoláról, megmutatta 

a vizimalmot belülről, a kovácsműhelyt, egy régi falusi portát, végül az Országparkat jártuk keresztül -

kasul. Jóleső fáradsággal ültünk újra lovas kocsira, hogy visszakocsikázzunk az erdőben a táborba. A 

tábortűzön sült virsli ízlett a legjobban a gyerekeknek, megfigyeltük a csillagos égboltot, és az 

erdőhasadékán átlátszó, távoli falvak fényeit. 

óvodásaink, is sok élménnyel gazdagodtak, izgalmas kalandokban volt részük, de jutott idő a 

megfigyelésre, mélázó csendes szemlélődésre is, amikor a legjobban hasznosul a megszerzett 

ismeret. /..-;,-;:;~:;:;,~;8: . 
Budapest, 2c4~~nili~? o;~ 
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/ f-: Köszönjük az Kulturális, Oktatási, és Sport Bizottság támogatását! 

Tisztelettel: \._,.~ ~} 

Nagy ~gat~' 
óvodavezető 



KŐBÁNYAI 
CSODAPÓK ÓVODA 

1104 Budapest, Mádi utca 127. 
Tel/fax: (06-1) 260-33-62 

Internet: w3.enternet.hu/csodapok 
email: csodapok@enternet.hu 

Beszámoló a Csodapók Óvoda 2012. július 22-27.-ig tartó Szaknyéri nyári táboráróL 

Július 22.-én napsütéses reggelre ébredtünk Találkozónk helyszíne a Déli pályaudvar volt, 
ahol rövid búcsúzkodás után nekiveselkedtünk a 4, 5 órás vonatútnak Utólag visszagondolva 
rövidebbnek tűnt az út, hiszen közben megebédeltünk, játszottunk, beszélgettünk, és nem 
utolsó sorban gyönyörködtünk az egyre zöldebb tájban. 
A délutáni órákban érkeztünk meg Zalalövőre, ahol buszra szálltunk, és rövid utazás után vég
re birtokba vehettük Szaknyér kicsi települését. 
Miután megismerkedtünk szálláshelyünkkel, balesetvédelmi megbeszélést tartottunk a tábor
helyen belüli és kívüli szabályok betartásáróL 
Egy óra kiadós mozgásos játék után megvacsoráztunk, majd fiirdésig ismét birtokba vettük 
hatalmas zöld területünket, melynek "kerítése" egyik oldalon az erdő, másikon fenyősor, har
madikon árok és negyediken a házunk volt. 

Második nap délelőtt fazekas foglalkozáson vettünk részt, ahol szakember segítségével készí
tette el mindenki az otthonra szánt ajándéktárgyát Ebéd után egy rövidebb túra alkalmával 
ismerkedtünk a környék növényeivel, állataival, miközben nem győztük beszívni a tiszta le
vegő áldásos erejét. Visszaérkezve kézműves foglalkozás keretében karkötőt, nyakláncot fűz
tünk; könyvjelzőt hímeztünk, körmöcskéztünk, fonalas technikákkal ismerkedtünk, kulcstartót 
fontunk. Vacsoránkat ismét farkasétvággyal fogyasztottuk el. 
Miután elaluclat a gyerekek, mi felnőttek is fiirdeni indultunk. Kisebb riadalmat okozott egy 
igen bátor róka jelenléte, aki sietség nélkül sétált el előttünk abban a reményben, hogy valami 
maradékot talál a gyerekek megmaradt szendvicsei között. Ezután vendéglátóink minden este 
felállították a rókacsapdát, melyben reggelente csak egy-egy macska vagy sündisznó várta a 
szabadulás perceit A gyerekek útja persze minden reggel ide vezetett, és kissé csalódottan 
fogadták a "macskás, sündisznós" rókacsapdát 

Harmadik napon már alig várták a gyerekek a reggelit, a jó levegő, a sok mozgás meghozta 
eredményét. Délelőtt a fáradhatatlanek gyalogtúráztak az erdőben, a kényelmesebbek 
kézműveskedtek az udvaron. A fiúk közül sokan ismét birtokba vették a hatalmas focipályát, 
mely az erdő szélén, fenyők mellett zárta hatalmas kertünket. Ebéd után szakvezető kíséreté
ben sétáltunk el a Vadása tóhoz, melyben nem sokáig gyönyörködhettünk a ránk zúduló ha..; 
talmas eső miatt. Találékonyságunknak köszönhetően busszal sikerült visszajutnunk a tábor
ba, így a szakadó esőt már dinnyét falatozva az ebédlőből nézhettük Mosakodás után ismét 
előkerültek kézműves dolgaink, melynek igen nagy hasznát vettük esős időszakokban. A vi
har elmúltával gumi csízmában folytatták a focizást, erdei játékot, a kinti tevékenységeket. 

A negyedik napon reggeli után buszos kirándulás közben nézhettük meg az Őrség néhány 
nevezetességét. Jártunk a Pankaszi haranglábnál, Őriszentpéteren, Nagyrákoson, Kisrákoson, 
Hegyhátszenjakabon, Őrimagyarósdon. 
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Szakképzett vezetőnk nagy lelkesedéssel mesélt az Őrség történelméről, nevezetességeiről; a 
gyerekek örömére elvitt minket egy híres cukrászdába is. Köszönet képen rögtönzött felnőtt 
kórusunkkal elénekeltük Laci bácsinak az Örömódát, ami a templom akusztikájának is kö
szönhetően gyönyörűre sikeredett. Meg is hatódott rendesen. 
Ebéd után táborhelyünkön játszottunk, hiszen a hatalmas zöld területen mindenki megtalálta a 
neki tetsző foglalatosságot. Volt, aki focizott, röplabdázott; csatázott vagy mókusodút készí
tett a (enyvesek közt, de a lányok még takarítani is nekiláttak. Akinek kézműveskedni volt 
kedve, azt is megtehette. Vacsora előtt megrendeztük a Csodapók kupát, ahol kisebbek és 
nagyobbak differenciált játékokban mutathatták meg ügyességüket, szervezőkészségüket. 
Természetesen díjkiosztó ünnepség zárta az eseményt, ahol mindenki a kedvére való ajándék
ból választhatott. 
Vacsorautáll alig vártuk már, hogy besötétedjen, hiszen elemlámpás erdei sétára igyekeztünk. 
Csodák csodájára egyre inkább keresték társaságunkat a gyerekek, a sötétség beálltával bátor
ságuk egyre fogyatkozott. Látásunk mellett a hangok és illatok egyre nagyobb szerepet kaptak 
érzékelésünk folyamatában. 
Hazaérkezve csapatokat alakítva még elemlámpás vadászatot tartottunk udvarunkon, ahol 
nagyon hangulatos látványt nyújtottak a fénylő és futkosó, kisállatokat kereső "Csodapókok" 
látványa. Természetesen mindenki részesült ajándékban, attól független, hogy hány zsák
mányt ejtett el. 
Ezen az estén mese közben aludtak el. .. 

Ötödik napunkon reggeli után feltekintettünk az égre, és örömmel állapítottuk meg, hogy ke
véssé felhős az idő, és a napocska is egyre erősebben süt. Ezért ismételten nekivágtunk 
Vadása tavi kirándulásunknak, reinénykedve abban, hogy a tavat körbesétálva csodálhatjuk 
meg az Őrség egyik legszebb tavának élővilágát Szerencsénkre így is lett. Sétánk kellemesre 
sikeredett, félúton jégkrémezéssei hűsítettük magunkat. A gyerekek szemmelláthatóan jól 
érezték magukat, záporoztak kérdéseik, sorban hozták oda talált kincseiket. Megéhezve érkez;.. 
tünk haza, ahol ebéd után 2 szervezett programmal is gazdagodtunk. 
Egyrészt kipróbáltuk az üvegcsiszolás technikáját; mindenki készíthetett egy saját poharat, 
saját mintával, amit hazavihetett; másrészt az udvarunkon Dönci szamár kocsiján zötykölőd
tünk körbe-körbe. 
Vacsora után következett, amire már nagyon vártak a gyerekek: kürtöskalácsot sütöttünk fa
szénen. Hármas csapatokban, Bözse néni segítségével énekelve kezdtünk neki a sütésnek, 
amit majdnem be is fejeztünk, mire a vihar megérkezett. Az utolsó dara,bokat már a parazsat 
ernyő alatt védve forgattuk, majd égzengéses fürdéssei zártuk utolsó esténket 

Utolsó reggelünkön ragyogó napsütésre ébredtünk. Reggeli után összepakoltunk, majd tábor
zárásként mindenki elmondhatta, mi tetszett neki a legjobban, mi az, amire a legszívesebben 
fog emlékezni. 
Ebéd után búcsút vettünk vendéglátóinktól, majd elindultunk hosszú, hazafelé vezető utunkra. 
A pályaudvaron fáradtan, ám élményekkel gazdagodva búcsút vettünk egymástól 

2012. 07. 31. A Csodapók Óvoda táborlakói 



Beszámoló 

Kőbányai Kékvirág Óvoda Erdei Óvodai programjáról 
2012. 06.18.- 22, Kács 

Idén új helyszínt választottunk erdei óvodai programunk megrendezésére. Hosszú utazás után a 16 
gyermek és a 4 felnőtt örömmel vette birtokba a tábor terilletét A kácsi Örs Vezér Erdei Iskolában 
nagyon kedvesen fogadtak minket, a gyerekek tábori kitűzöt, a pedagógusok tábori kendőt kaptak 
ajándékba. 
Mivel a tábor ideje alatt, egész héten trópusi kánikulával kényeztetett minket az időjárás ezért a tervezett· 
programokat kissé átalakítva valósítottuk meg: 

l. nap: Miután elfogyasztottuk a maradék hazai szendvicseket és kipihentük a hosszú utazás fáradalmait, 
elindultunk felfedezni a falut, majd vacsoráig a játszótéren mulattuk az időt. 
Sötétedés után bagoly és denevér lesre indultunk elemlámpáinkkaL 

2. nap: Reggeli után felhúztuk túracipőinket és nekivágtunk felfedezni az elhagyott barlanglakásokat és a 
kácsi várromot. Nem csak hegyet másztunk, megfigyeltük az erdő állatait, főleg bogarakat, gyíkokat, de 
megnéztük a patak élővilágát is. Majd pihenőképpen birtokba vettük a barlanglakásokat Fáradtan, 
koszosan, de élményekkel telve érkeztünk vissza a táborba. 
Ebéd és egy kiadós pihenő után visszatértünk a patak egy kiépített részéhez fiirdeni. A nagy hőségben 
jólesett a patak hűvös vízében való játék. 
Vacsora után foci és ping-pong mini bajnokságot rendeztünk a gyerekeknek 

3. nap: Meghívást kaptunk házigazdánk mangalica telepére. Megnéztük a kismalacokat és az 
anyaállatokat, majd az előző napi uzsonnára elfogyasztott dinnye héjával kedveskedtünk nekik. 
Visszafelé még útba ejtettük a bárányokat, ahol a bátrak megsimogathatták a kost. 
Ebéd és pihenő után lenvászon hátizsákot festettek a gyerekek egyéni elképzeléseik és tábori élményeik 
alapján. 
Vacsora után éjszakai cukoresővel leptük meg a gyerekeket (sötétedés után elemlámpás keresőjáték), 
utána közösen számlálgattuk a megszerzett kincseket, majd igazságosan megosztoztunk rajta. 

4. nap: Reggeli után rókavadászattal (keresőjáték) kezdődött a napi program. Mindenkinek 5 különböző 
állat képét kellett megtalálni, majd zsákbamacska ajándékra lehetett beváltani. Utána sétáltunk egy nagyot 
a Kálvária dombon, és nyársnak való faágakat gyűjtöttünk. · 
Ebéd és pihenő után újra a fürdésre szavaztak a gyerekek, így birtokba vettük megint a patakpartot, az 
ügyesek papírhajókat is hajtogattak és kipróbáltuk, kié bllja tovább a vízen. 
Az utolsó vacsoránkat rendhagyó módon, mi magunk készítettük el a tábortűznél, a gyerekek jóízűen 
falatoztak a saját maguk által sütögetett virsliből, kenyérből. Búcsúestünkön átadtuk az okleveleket, a 
jutalmakat és felidéztük kinek melyik program és miért tetszett a legjobban. 

5. nap: Még az időjárás is velünk szomorkodott, hogy itt a tábor utolsó napja. A szomorú csomagolást, 
mivel esett az eső mozizás követte, így sikerült kicsit vidámabbá tenni a hangulatot. Majd elérkezett az 
indulás: utazás haza vonattal. A gyerekek persze megkérdezték mi lenne, ha nem szállnánk fel a .vonatra, 
hanem maradnánk még pár napot. 

A tábor kellemes időjárási viszonyok között, baleset, betegség és problémamentesen zajlott le, jól éreztük 
magunkat az öt nap alatt. 

A pályázaton nyert 54.000.- Ft-ot 16 fő gyermek 2 éjszakai szállására (3.375.- Ft l fő) fordítottuk, a tábor 
többi költségét a szülők által befizetett összegből fedeztüle 

r \f (U ! l 
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Köszönjük a támogatást. Jövőre újra neki vágunk: Hege űsné Juhász Krisztina 
Óvodapedagógus, táborvezető 

Budapest, 2012. szeptember 13. 



.. 

Kőbányai 

Zsivaj Óvoda 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

tel./fax: 262-0837 
e-mail: zsivajovi@enternet.hu 

Pályázati beszámoló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által, 

Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2012. évi támogatására kiírt pályázat. 

Pályázó: Kőbányai Zsivaj Óvoda 

Budapest, 1105. Zsivaj u. 1-3. 

Pályázaton elnyert összeg: 34.000 Ft. 

Óvodánk hosszú évek kihagyása után az idei évben először szervezte meg Erdei táborát a 

Kács Örs Vezér Erdei Iskolába 2012. 06.18.-22. ig. 

Óvodánkból l O fő nagycsoportos, ebből 9 fiú és l hallássérült lány vett részt 2 fő 

óvodapedagógus kíséretével. 

A pályázaton elnyert összeget részarányosan a gyermekek étkeztetésére vettük igénybe. 

Fontos volt számunkra a pályázaton való részvétel, ez lehetőséget teremtett, hog)' aszülők 

számára anyagi támogatást is tudjunk nyújtani. 

A program rövid összefoglalása: 

Június 18.-án vonattal érkeztünk Mezőkövesdre, onnan helyi busszal a táborhelyre, Kácsra 

mentünk, ahol a tábor szervező már várt és kedvesen fogadott. 

Gyönyörű környezetben, kényelmes szálláson tölthettük el az öt napot. 

A gyerekek kíváncsisága és fáradhatatlansága megmutatkozott az egész hét során. 

Első nap a tábor környékét körbejárva, a nagy kertet kihasználva különböző ügyességi 

játékokon vettek részt. 

A második nap bejártuk a közeli tanösvényt, ahol az élőlények izgalmas világát 

tanulmányoztuk mikroszkópok segítségéveL 

Délután kézműves foglalkozásokkal bővíthették hazavihető kincseiket. 



A harmadik nap megismerkedhettünk az állattartással, mangalicákat, kecskéket és szamarat 

láthattak a gyerekek. Etethették és meg is simogathatták őket. 

Délután a jó időt kihasználva nagy élményt jelentett számukra a tisztavizű patakban való 

fürdőzés. 

A negyedik nap délelőtt a Mária forráshoz látogattunk el, amely egy nagyobb túrát jelentett. 

Délután kézműves foglalkozáson megfestették a tábori hátizsákjukat, amit büszkén hordtak 

azután. 

Kihasználva a nyári meleget az utolsó délutánt ismét a pataknál töltöttük. 

Este a tábortűznél felelevenítettük kedves emlékeinket és minden gyermek megkapta a tábori 

oklevelet. 

Az ötödik nap a tábor udvarán közös játékkal zártuk a tábort, hiszen ebéd után várt minket a 

busz, amely Mezőkövesdre vitt. A vonat kis késéssel, de megérkezett a Keleti pályaudvarra, 

ahol jó volt látni ahogy a szülők izgalommal, de annál nagyobb örömmel várták 

gyermekeiket. 

A szülők a sok élménybeszámoló mellé egy fényképekkel teli DVD-t is megkaptak. 

Köszönjük a támogatást! 

Budapest, 2012. október. 25. 



Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 

1103 Budapest Kada u. 27-29. 

TELIF AX: 262-0177 
E-mail: kadasuli@Gmail.com 

Web: www.kadasuli.hu 

TÁBORI ÉRTÉKELÉS 

A program címe jellege: VÁNDORTÁBOR 

A program helye: Pécs 

Helyszínek: Pécs, Orfű, Óbánya 

Iskola: Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 

A program ideje: 2012. JÚNIUS 27- JÚLIUS 06. 

A résztvevők száma: 48 gyerek 

felnőtt: 8 fő 

A Kada Mihály Általános Iskola ezen a nyáron, a Mecsekben rendezte meg 

hagyományos vándortáborát 

A tábor szervezésekor az iskola hagyományrendszerében megfogalmazott 

oktatási - nevelési célok elérésére alkalmazott eszközök és a szülői, tanulói igények 

kielégítése fontos szempont volt. 

Táborunkban remek lehetőség nyílt arra, hogy azokat az ismereteket, 

készségeket, képességeket gyakoroltassuk, használhassuk melyekre az iskola falain 

belül nincs lehetőség. 

A résztvevők (10-14 éves korosztály) minden tagja jól érezte magát. Sok volt 

tanítvány is meglátogatott bennünket, voltak, akik csoportvezetői feladatot is 

vállaltak. 

A táborozák biológiai, környezet és természetvédelmi ismereteit bővíthette a 

mecseki táj élővilágának vizsgálatávaL Sok túrát tettünk meg. (Összesen 118 km) 

Táborunk célja- megismertetni a diákokkal a hazánkban látható felszíni formákat, a 

Mecsek szépségeit, természetvédelmi területeit, ismerkedni ott lakó gyerekekkel, 

kitartást, egymásra való odafigyelést tanulni. A közösségi érzést, összetartást 

erősíteni. 



Táborunk programja: Megismertük Pécs nevezetességeit, portyát szerveztünk és 

bekapcsolódtunk a nyüzsgő városi programokba is. Kirándultunk a Melegmányi 

völgybe, a TV toronyhoz, illetve az állatkertbe. Második szálláshelyünkre, Ortűre 

gyalog, hátizsákokkal mentünk át. Innen eltúráztunk Abaligetre, ott megnéztük a 

cseppkőbarlangot, hajnali indulással elgyalogoltunk a Jakab-hegyre is. A nagy 

kánikulát próbáltuk kikerülni a hajnali indulással, s így több időnk maradt a strandos 

programokra is. Utolsó szálláshelyünkre, Óbányára félig busszal, félig gyalog 

mentünk. Itt volt a szokásos bátorság próba, túráztunk Kisújbányára és a Máré 

várához, színházi előadást szerveztünk a helyi mondákból. 

Összefoglalva: táborunk sikeresnek mondható, gyermekeink hasznosan, 

kellemesen töltötték el ezt a tíz napot a vándortáborban, nehéz szíwel jöttek haza, 

bár voltak olyanok is, akik egyenesen az iskola második táborában folytatták a nyári 

pihenést. 

Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását. Az összeget táborozék 

költségeinek csökkentésére használtuk, mert a tábor amióta a "Gyermekek 

táborozásáért alapítvány" nem működik, a szállásokat saját szervezéssel kell 

megoldani sokkal drágább. 

Ez volt az általam szervezett 19. vándortábor. A résztvevő gyermekek száma az idén 

is csak kismértékben növekedett, ami a költségek növekedésével magyarázható. Az 

igény nagy erre a táborozási formára, mi pedagógusok is nagy szeretettel és 

örömmel szervezzük és bonyolítjuk le a tábort. Ezért is fájdalmas számunkra, hogy 

egyre nehezebb a tábort megszervezni, mert a folyamatosan emelkedő költségeket 

egyre kevesebb pályázattal tudjuk csökkenteni, és a szülők több gyerek esetében 

még részleteiben is nehezen tudják kifizetni. További gondot jelent számomra az is, 

hogy továbbra is a pedagógusok lelkesedésére építve szerveuük a táborokat, mert 

a költségvetésünkből anyagi elismerésre nincs módunk. 

Budapest, 2012. 10. 24. 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Kerékpáros tábor- Zemplén -hegység 
(2012. június25-július 2.) 

A tábor célja: 
A mozgás örömének összekapcsolása az ország természeti és épített értékeinek, 

látnivalóinak felkereséséveL A Kresz szabályainak ismertetése, elsajátítása, betartása, 
gyakorlati alkalmazásaik: a biztonságos közlekedés szabályai. A közösségi és társas 
viselkedési formák elsajátítása. 

A tábor programjának rövid ismertetése: 
A tábor a nagy forgalom miatt nem Budapestről, hanem a Bükk-hegységből, 
Gyöngyösről indult, onnan Mezőkövesd - Cserépfalva - Bélapátfalva - Szilvásvárad -
Dédes - Lázbérc - Hidasnémeti - Gönc - Telkibánya útvonalon. A tábor végén 
néhány nap állótáborozással, járműforgalomtól távol, erdővel körülvéve laktunk a 
gyermekekkel. Ízelítőt nyertünk a nyugodt, vidéki élet mindennapjaiból. A természet 
közelsége ebben a táborban kézzelfogható, bár az árvízzel és a sok szúnyoggal nekünk 
is meggyűlt a gondunk. Összességében eredményes, jó hangulatú táborban vehettünk 
részt. 

Túra programja: 

l. nap: utazás Gyöngyösre, balesetvédelmi és kresz oktatás, onnan túra Bélapátfalvára, 
2. nap: túra: biciklizés Bélapátfalva- Gönc 
3. nap: túra: Boldogkőváraljai vár vagy Regéci vár 
4. nap: túra: Sárospatak, Sárospataki vár, kirándulás a környező hegyekbe, fürdés a Bodrogban. 
5. nap: túra: Telkibánya, terepbiciklizés a hegyekben 
6. nap: túra: erdei terepkirándulás, játék, számháború 
7. nap: pihenő, csomagolás, rendrakás, tábortűz 
8. nap: túra: Tolcsva-Olaszliszka, hazautazás vonattal. 

Napirend, a tábor egy napjának programja: 

reggeli tennivalók, reggelizés 
táborbontás, sátrak kitakarítása, rendrakás, csomagolás 
kerékpározás 
ebéd, pihenő, (fúrdés) 
kerékpározás 
táborépítés 

730_ 830 
g30_ 930 
930_ 1230 
1230- 1400 

1400-1700 

1730-1800 

1800
- 1930 

1930_ 2030 
vacsora, esti tennivalók 
esti program (napi feladatok rendszerezése, értékelése, megbeszélése, játékok, számháború) 

A Szent László Általános Iskola tanulói és szülei köszönik a támogatást, melyet az 
Önkormányzat biztosított, hogy táborba mehessünk. 

Budapest, 2012. szeptember 03. 

~Tc~ 
Raaácsy Tivadar 

túravezető 

Szent László Ált. Isk. 


