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a Humánszolgáltatási Bizottság részére
az óvodai és iskolai táborok, valamint az erdei iskolák 2018. évi támogatásának
elszámolásáról

1. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
támogatást nyújtott a kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek 2018. évi erdei
iskolai programjához és nyári táborozásához. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23 .) önkormányzati rendelet 13.
melléklete 19. sorában összesen 6 OOO OOO Ft összeg állt rendelkezésre az erdei iskolák és
nyári táborok támogatására.
Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2018. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
szóló 226/2018. (VI. 19.) HB határozat alapján a rendelkezésre álló összegből az iskolák
5 911 OOO forint, a Kőbányai Kiskakas Óvoda 46 OOO forint, a Kőbányai Kékvirág Óvoda
43 OOO forint támogatásban részesült.
Az óvodák a költségvetési előirányzatuk megemelésével kapták meg a támogatás összegét,
amellyel a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Pénzügyi és Intézményi
Osztálya felé már elszámoltak.
Az iskolák erdei iskolai programját és nyári táborozását a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal
(a továbbiakban: Tankerület) kötött szerződés alapján támogatta az Önkormányzat. A
Tankerület - a szerződés szerinti 2018. október 31-ei határidőben - megküldte az
Önkormányzatnak a támogatási összeg felhasználásának tételes kimutatásáról szóló
beszámolót. A Tankerület elszámolását a 3. melléklet tartalmazza. A támogatási szerződés 5.
pontja szerint a támogatás az alábbiakban felsorolt tételekre volt elszámolható:
a) utazási költség,
b) szállásköltség,
e) programok, belépőjegyek díja,
d) a kézműves tevékenységek alapanyagának költsége.
e) a tábort szervező, vezető pedagógusok bére és annak járulékai - legfeljebb a
támogatási összeg 67%-áig.
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte a támogatási
szerződés 8. pontjában meghatározottak szerint. Az ellenőrzés kiterjedt a támogatási összeg
rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség) . Az
ellenőrzés során a Tankerület az eredeti számlákat bemutatta.
Az

ellenőrzés

tapasztalatai:
a) a Tankerület a számlákat intézményenkénti kimutatásban küldte meg,
b) a számlák a számviteli előírásoknak megfelelnek, a megrendelők, a kiadási utalványok
és kiadási bizonylatok a számlák mellékletei.
e) a tábort szervező, vezető pedagógusok bérköltségéről és annak járulékairól teljes körü,
részletes kimutatást kaptunk.

Három intézmény nem használta fel teljes mértékben a részére megítélt támogatás összegét.
A Tankerület 2018. november 20-án visszautalta a fel nem használt 67 554 forint összeget és
a támogatási szerződés 16. pontja szerint annak késedelmi kamatát (350 Ft).
A programok 1559 táborozót, valamint 186 pedagógust érintettek. Annak áttekintéséhez,
hogy az egyes intézmények tanulói milyen arányban vettek részt az erdei iskolai és a nyári
tábori programokban, az alábbi táblázat szolgáltat adatokat.
Programokban résztvevő
tanulók/gyermekek aránya ('Yo)

intézmény

Kőbányai
Kőbányai
Kőbányai
Kőbányai
Kőbányai

Bem József Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Harmat Általános Iskola
Kada Mihály Általános Iskola
Keresztury Dezső Általános Iskola
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási
Általános Iskola
Kőbányai Szent László Általános Iskola
Kroó György Zene és Képzőművészeti Iskola Kőbán yai
Művészetoktatási Alapfokú Intézmény
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
Kőbányai Kékvirág Óvoda
Kőbányai Kiskakas Óvoda
Átla

62%
16%
12%
86%
86%
63%
Nyelvű

6%
46%
3%
37%
10%
12%
34%

Az iskolák közül kiemelkedik a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (86%), a
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (86%), a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
(63%) ás a Kőbányai Bem József Általános Iskola (62%), amelyek a diákjaik jelentős részét
táboroztatták az Önkormányzat által támogatott táborokban. (Az adatok az Önkormányzat
által támogatott erdei iskolában és táborokban résztvevőket tartalmazzák, az egyéb
finanszírozású táborokban résztvevőket nem.)
Vizsgáltuk, hogy a támogatást mire fordították az intézmények. Az iskolák - az előző
évekhez hasonlóan - elsősorban a szállásköltséget finanszírozták a pályázati összegből. A
támogatás
felhasználásának
kimutatását
az
alábbi
diagram
mutatja.
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Idén először volt lehetőség a tábort szervező , vezető pedagógusok bérének és azok
járulékainak támogatására pályázni, ezzel a lehetőséggel két intézmény élt, a Kőbányai
Keresztury Dezső Általános Iskola és a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola.
Az intézmények részletes, képekkel illusztrált beszámolókat készítettek és mellékeltek a
programok elszámolásához, amelyek a Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál
megtekinthetők.

II.IIatásvizsgálat
Az Önkormányzat támogatása a programok tervezett költségének mintegy 16%-át, az
intézmények által ké1i támogatás 57%-át fedezte. A támogatás hozzájárult a táborok
programjainak gazdagításához. A 2018. évben az előző évhez viszonyítva - 2 OOO OOO
forintról 6 OOO OOO forintra - növekedett a támogatás összege.
A szöveges beszámolók alapján megállapítható, hogy nagyon széleskörü programokban
vehettek részt a gyermekek. Az intézményekben dolgozó pedagógusok precízen állították
össze a hasznos ismerette1jesztő programokat, amelyeken a gyerekek élményszerüen,
tapasztalati úton szerezhettek új ismereteket. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a tanulók a
tantermi kereteken kívül, sajátos tanulási módszerekkel bővítsék tudásukat. Szinte minden
beszámoló kiemeli a közösségi élményt és az összetartozás erősödését.
Az Önkormányzat a támogatással a programok minőségének javításához és változatosságához
járult hozzá.
III. A végrehajtás feltételei
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Müködési Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont
2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság dönt a feladatkörét érintő tevékenységet
folytató költségvetési szervnek nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet
beszámolójáról
A

döntésről

értesítjük a Tankerületet és az érintett óvodákat.

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros
X.
kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2018. december

„b J'

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

ó Krisztián
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1. melléklet az

előte1J·esztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2018. (XII. 11.) határozata
az óvodai és iskolai táborok, valamint az erdei iskolák 2018. évi támogatásának
elszámolásáról
Budapest
Főváros
X.
kerület Kőbányai
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 2018. évi erdei iskolai és
nyári táborai támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja.

4

2. melléklet az előterjesztéshez

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK

Beszámoló a Vándortáborról

A Bem József Általános Iskola 25 anulójával és 4 kísérővel és egy sofőrrel
2018. június 23-29-ig voltunk BaranJa megyében, a Mecsek hegységben,
Zobákpusztán,

Sikondán

és

Pécsvár don

megszállva

rendeztük

meg

a

túráztunk a hegységben.
Fürödtünk a magyaregregyi str 9ndon, bejártuk a pécsi állatkertet, a
Mecsextrém parkban boboztunk és kallandpályákon másztunk, megnéztünk a
Mecsekben több várromot. Pécsváradii városnézés és a Dombay-tavi strand is
szerepelt a programban. Kézműves prog amok mellett geocaching is volt.
Sok szép élménnyel jöttünk haza, jövőre szeretnénk megismételni.
Budapest, 2018. augusztus 27.
)
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VajtJa József
ta, b\orvezeto,,

Beszámoló az erdei iskoláról
Bem József Általános Iskola
időpont :

2018 . szept. 10-14.

helyszín: Balatonakali

Iskolánk felső tagozatos tanulói közül 99 tanul@ öt nagys z erű napot töltött el
Balatonakaliban.
Tanulóinknak változatos foglalkozásokat tudtu k biztosítani rendhagyó tanórák keretében a
helyi sajátosságok figyelembe vételével.
Így például történelmi sétát tettünk Tihanyban meglátogattuk az apátságot, kipróbáltuk a
visszhangot, amely tanulóink örömére kiválóa 1 működött. Egy kisebb túrán is részt vettünk,
ugyanis a hajóállomásról a Barátlakások felől közelítettük meg az apátságot .
Balatonfüreden több alkalommal is jártunk: m J gtekintettük a szobrokat a Tagore sétányon ,
megkóstoltuk a füredi savanyúvizet, Jókai nyo ~f ában járva felidéztük a reformkort .
Diákjaink a túrák során megismerkedtek a külö böző turistajelzésekkel, az iránytű
használatát is gyakorolták.
A helyi halösvényen végigsétálva megismerhet, ék tanulóink a hely jellegzetes halfajait.
Balatonfüreden a Bodorka Látogatóközpontba 1 pedig a Balaton növény-és állatvilágát .
Ezen kívül személyiségfejlesztő és tanulás módszertani foglalkozásokat is szerveztünk.
Ez az 5 nap remek lehetőség volt a hosszú nyári szünidő után a közösségek
összekovácsolására is.
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2018 . szeptember 17.
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Beszámoló az erdei iskoláról

Kőbányai Bem József Általános Iskola
Időpont:

2018. május 28-tól június 1-ig

Helyszín: Hortobágy Fecskeház
Iskolánk 4. osztályos tanulói /24 fő/ nagyszerű öt napot töltöttek el a
Hajdú-Bihar megyei Hortobágyon.
Változatos foglalkozásokat tudtunk biztorsítani SZéÍmukra a rendhagyó tanórák
keretében, a helyi sajátosságok figyelem e vételével, képzett szakvezetők
segítségével.
Megismerkedtünk a puszta növény- és ál\latvilágával, a pásztorélet zenei és
irodalmi hagyományaival, megkóstoltunl< egy hagyományos pásztorételt,
madarat

gyűrűztünk a halastavaknál, mo~orcsónakáztunk a Hortobágy folyón,

látogatást tettünk a Madárkórházban.
Kézműveskedés során kipróbálhattuk a bf rözést, agyagozást és a nemezelést.

Csillagászati bemutató keretében gyönyörködhettünk az igazi csillagos
égboltban.
Az öt nap remek lehetőség volt arra, hogy a közösség megerősödjön, a szociális
készségük, befogadóképességük, önállós~guk fejlé>djön.

Budapest, 2018. június 5.
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KALAN TÁBOR
2018 JÚLIUS 2 6., 1. TURNUS

Ebben a turnusban 15 gyerek vett részt. A szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez érdekes
programokat szerveztünk.
1.

NAP (hétfő). Gödöllőre mentünk. Megnéz ük az Erzsébet parkot. Itt található a szobra is. A
park 98 féle örökzöldjéről is nevezetes. E ek neveit gyűjtötték a gyerekek. Láttunk modern
plasztikai alkotásokat hulladékok újrahas nosításával: Trash Art Magyarország 2018 - ,,Az
újrahasznosítás művészete a biodiverzittsért" . Meglátogattuk a barokk stílusban épült
Grassalkovich-kastélyt, amelyet az Osztrák-Magyar-Monarchia idején Ferenc József és
Erzsébet királyné koronázási ajándékként +pott meg. Megcsodálhattuk a kastély káprázatos,
gazdagon díszített belsejét. Fényűzés, le~yűgözés, pompa - ~z jellemezte a kor szellemi
hátterét. Az uralkodók és az egyház ~űvészete volt ez. Erdekes történelmi emlékek
(festmények, fegyverek, használati tárgyak stb.) tárultak elénk az épület belsejében. Az egyes
arcképeken, festményeken híres történelm személyek (többek között a már említett uralkodó
pár) és történelmi események elevenedtek meg. A kertje, francia kert, a barokk kor jegyében,
mértani elrendeződésű, amely a kastélyho ~, ill. annak urához való tartozását sugallja. A szalon
(széksorokkal berendezett nagyterem) és

? hozzá

kapcsolódó terasz a kastély központjában

helyezkedik el, a társas élet színtere. ~tunkat finom pizza szelettel zártuk egy közeli
2.

étteremben.
1
NAP (kedd). Szigethalomra mentünk, hogy megnézhei;sük az Emese-parkot. HÉV-vel mentünk
és a vasútállomástól egy gyalogtúra vezetJtt a parkhoz. Az Emese Park egy Szent István-kori
falut elevenít meg a

főváros

közelében, S~igethalmon. A középkori Várispánság célja, hogy

hiteles és szórakoztató formában mutassá ~ be a kora Árpád-kor tárgyi és szellemi hagyatékát,
az akkori magyarságot és a korabeli Európát alkotó népeket. Szakszerű, sok részletre kiterjedő
idegenvezetést is kaptunk. Íjászattal kezdtü[nk, majd az egyik teremben honfoglalónk és akkori
népek viseleteit, fegyvereit, életmódjukat. r áthattunk egy jurtát is. Felpróbálhattuk a korabeli
páncélokat és sisakokat. Használati tárgyakon, öltözékeken, egyéb díszleteken keresztül képet
kaptunk honfoglaló

őseink

és egyéb né ~ek

(besenyők,

tatárok stb.) életmódjáról. Végül

viaszgyertyákat is önthettünk. Megcsodálhattuk a tavat is, amelyhez középkori fahajó és

i

3.

halászház is kapcsolódott.
NAP (szerda). Kézműves foglalkozást tart9ttunk az i~;kolában. Kipróbálhattuk a textilfestést
(batikolást). Fehér pamut, vászon pólókat, nadrágokat márthattunk a különböző festékes
1

vízbe. Különböző alakzatokat hozhattunk létra a ruhákon: csíkos-, márványos-, krepp papíros,
körkörös mintázatokat. Viaszos technikávb1

betűket

is tudtunk rajta létrehozni. Ez részét

4.

hazavihették a gyerekek emlékül.
1
NAP (csütörtök). Mozi látogatást terveztün~ be a Sugár bevásárlóközpontba. Megnézhettük az

S.

izgalmas és vicces kutyaparádét.
1
NAP (péntek). Kollázs és montázs technil<át csináltak a gyerekek. Különböző stilizált állat
figurákat vágtak ki: halak, farkas, macska, ekér stb . A gyerekek különösen szeretik az állatokat.
Stilizált állatfiguráin is ez figyelhető meg.
1

1

A tábor nagyon izgalmas, érdekes és hasznos volt. ~eméljük jövőre is tudunk hasonlót szervezni
változatos programokkal. Köszönjük szépen a lehetőséget!
1

Kelt: Budapesten, 2018. augusztus 12-én
Vasas Róbert

KALANli>TÁBOR
2018 JÚLIUS 30-aug sztus 3., II. TURNUS

Ebben a turnusban 18 gyerek vett részt. A szabadidő

ellemes és hasznos eltöltéséhez érdekes programokat

szerveztünk.
1. NAP (hétfő) . Felmentünk a Normafára. A Sváb-hegy legmagasabb pontja. Kedvelt kirándulóhely a XII.
kerületben. A Széll-Kálmán

tértől a 21-es buss~al mentünk oda fel. Fent sokat gyalogoltunk, túráztunk.

Az Anna réti játszóteret is igénybe vettük. A d~pla csúszkapályán sokat siklottunk. Miután kijátszottuk
magunkat, elindultunk a János-hegyi Erzsébet-kilátó felé. Fel is jutottunk rá. A legbátrabbak feljutottak
a legtetejére. Jómagam is megmásztam mind

b101 lépcséífokát. Oda felérve nagyszerű körpanoráma

tárult elénk a Budai-hegyekre és a fővárosra. Le~t a kávézóban fáradságunkat egy jégkrémmel jutalmaz-

2.

tuk.
I,
NAP (kedd). Aznapi célunk Aquincum római emlékeinek felkutatása. Utunkat Óbuda felé vettük . Hogy
1
dunai látványosságban is Jegyen részünk, BKK h ajóval mentünk. 10:00-kor Az Erzsébet hídnál, a Petőfi
térnél vártuk meg a hajónkat. Számos kikötőt ér intettünk: Várkert Bazár, Batthyány tér, Kossuth Lajos
tér, Jászai Mari tér, Margitsziget, Centenáriumi l.emlékmű, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony. A Duna felől is csodálhattuk Budapest neyezetességeit és rakpartjait. Végül a Népfürdő utcánál
(Árpád híd) szálltunk le.
1
Már a Szentlélek tértől, főút ment számos ép ~tészeti töredéket találtunk. Az Aquincumi múzeum sok
római emléket tartogatott a számunka . A Látv~nyraktárban az őskortól a honfoglalásig terjedő idő s zak
régészeti leleteit mutatja be: edények, használ\ati tárgyak. Itt találtuk a híres víziorgonát, amely ma is
működik .

A Romkertben sokat barangoltunk a

tűző

napon, amely a polgárváros negyedét mutatja be :

városközpont és középülete, magánházak, uta f , oszlopok. A kánikulát a fák lomjai enyhítették. A HÉV
megálló melletti amphiteatrum, a forróság miatt, már lekerült a napirendünkről. A Szentlélek téren még
folytatódtak a római emlékek. A Flórián téren az!ország legnagyobb sorhá zát pillantottuk meg, amelyben
3000-en laknak.
3.

\

NAP (szerda). Kézműves foglalkozást tartottun ~ az iskolában. Kipróbálhattuk a textilfestést (batikolást) .
Fehér pamut, vászon pólókat, nadrágokat, négyszögletes terítőket márthattunk a különböző festékes
vízbe .

Különböző

~ ruhákon : csíkos-, márványos-, krepp papíros, körkörö s
betűket is tubtunk rajta létrehozni . A gyerekek nagyon élvezték, sok-

alakzatokat hozhattunk létra

mintázatokat. Viaszos technikával

féle megoldást kipróbáltak. Ez részét hazavihetJék a gyerekek emlékül.
4.

NAP (csütörtök). E napra Gülbaba türbéjét és rozsakertjét és a Margit-szigetet terveztük.
A Rózsadomb dél kelti

lejtőjén - támfalakkal öve~ett kis kertben - áll Gül baba síremléke . Gül baba alakja

köré már a török világ kezdetén a legendák sűrű szálai fonódtak. Neve - amely magyarul „Rózsa Apó"-t
jelent. A

gyönyörű

nagyszerű

rózsakert több teraszból állj , és a mára felújított mecset falait megmásztuk. Innen
kilátás nyílt a városra.

A Margit-szigete csapatversenyt hirdettünk meg. Minden csapat kapott egy térképet és azon megjelölt
helyeket meg kellett keresni és rá kellett írn i, hógy mi az . A feladat a Margit-híd felől, a zenélő szökőkút
felől indul, és az Árpád-híd előtt a zenélő kútnál \végződött. Közben több érdekes hely közelében is megálltunk : Domonkos rendi kolostor romok, Vadaspark, Japánkert stb. Két csapat tudott hibátlanul teljesíteni, így ők lettek a győztesek.
S. NAP (péntek). Kézműves nap volt az iskolában ! Üvegfestékekkel átlátszó fóliákra dolgoztunk. A fóliák
azért voltak praktikusak, mert az üvegablakokra lehet rögzíteni és színpompás hangulatot árasztanak.
Mindenki megtervezhette a kedvenc mintáját. ) fólián a minta körvonalát kontúrfestékkel készítette el.
A térközöket pedig üvegfestékkel töltöttük ki. 1
A tábor nagyon izgalmas, érdekes és hasznos volt. Reméljük jövőre is tudunk hasonlót szervezni változatos programokkal. Köszönjük szépen a lehetőséget!
1
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Kelt: Budapesten, 2018. augusztus 12-én
Vasas Róbert

1. nap Hétfő

Annyira megtetszett a Természettudományi úzeum, hogy ismét ott kezdtük a tábor. Még
azok a gyerekek is nagyon élvezték, akik az elő~ő táborban már voltak itt, hisz annyi látnivaló
van és annyi új ismeretre lehet szert tenni, hogYJl :senki nem unja meg, akárhányszor látogatja
meg a Múzeumot. Ismét egy nagyon érdekes, i teraktív múzeumpedagógiai foglalkozáson
vettünk részt, melynek címe „ Rovarlesen".
Délután a Múzeum által meghirdetett rajzpály zatra készítettünk szebbnél-szebb és vicces
rajzokat.

2.nap Kedd

Uticélunk a János-hegyen található Erzsébet-kilátó volt. A kilátóig gyalog sétáltunk föl , ami
fárasztó túra volt, de a fönti kilátás kárpótolt 1i nket és persze az erdei növényvilág, s a tiszta
levegő.

Visszafelé kellemes időtöltést nyújtott a Norm~fán található hatalmas, új játszótér, az itt
található étteremben eltöltött finom ebéd után. azaindulás előtt természetesen nem hagytuk
ki az ínycsiklandó lángost sem.
·

3. nap Szerda

A haimadik napot az iskola épületében töltöttüM, ahol reggel számítógépes játékokkal
ismerkedtünk meg, majd kézműves tehetségünl}et igyekeztünk megcsillantani. Szebbnél
szebb, decopaque technikával készült képekke~ leptük meg este a munkából fáradtan
hazatérő szüleinket.

J

Délután az iskola udvarán játszottunk,/ocizt nk, Twistereztünk, de olyan is volt, aki az
iskolája udvarának szépségét szerette volna me~őrizni és gyomot szedett a gumipálya rései
közül. A „Számháború" ez alkalommal is nagJ sikert aratott.
1

4. nap Csütörtök

1
1

Ez egy igazán kimerítő nap volt, de bizton monillhatom, hogy mérhetetlenül sok élménnyel
gRazdaglodptunkl.
1 e1, maJ·d megI t ek'111t ett u·· k k'1vu"] ro"l , b e1··1
egge a ar amen t el"tt
o se't a' lt un<
u ro"l a L aJ·t a
hadihajót, ami Európa első monitorhajója volt és jelentős szerepet töltött be az 1.
világháborúban.
1

zenélő

Innen a Dunán át a Margitszigetre hajóztunk,lahol megtekintettük minkét
kutat, a
Japán kertet, a csodaszép és hatalmas virágpartot, a Vadasparkot, és a Szent Margit
domonkosrendi kolostort. Nagyon sokat gyalogdiltunk, igazi edzés volt ez a nap, de így
erősödünk. A program végén jól esett a játék és \a pihenés a fűre terített piknikplédeken .
5. nap Péntek

1

Délelőtt birtokba vettük az udvart és a megunhatatlan „Számháború" következett, de

kipróbáltuk az udvar összes játékát, homokoztw~k, hintáztunk, libikókáztunk. Ebéd után
papírsárkányt készítettünk, majd megröptettü~ a szélben.

1

Ezt követően megbeszéltük a hét során látotta at, hallottakat és értékeltük minden
táborlakó heti munkáját. Az első 3 helyezett könyvet, filcet, belépőket stb. kaptak, de
természetesen minden tanuló kapott újságot és matricacsomagot, mert mindannyian ügyesen
szerepeltek a héten.

Hétfő

5. nap Péntek
Délelőtt

birtokba vettük a számítástechnika te,·met és jobbnál jobb játékokat próbálhattunk

ki.
Délután kézműveskedtünk: tenyérlenyomatta állatokat.festettünk, műanyag pohárból
medúzát, polipot, pókot készítettünk, dekorgum 'ból köny,:ielzőt. Nagyon szép munkák
születtek.
A nap végén a táborzárás következett: értékel ük a heti munkákat és a tábori naplók alapján
kihirdettük kik lettek a heti pontverseny dobog~sai.

Hétfő

Beszámoló a cserhátszentiváni erdei iskoláról

2018. június 3-7-ig iskolánk negyedik évfolyamának ket osztálya vett részt erdei iskolai programban . Külön
autóbusszal utaztunk. A szálláshely és étkezés az árkat egóriának

megfelelő volt . Elhelyezésünk öt

személyes félig földbe süllyesztett faházban és egy m~ngol jurtában történt. A főépületben étkező, konyha,
nyitott terasz, és a nemenként elkülön ített fürdőszob l'.k, wc-k voltak.
A festői környezetben lévő település biztonságos és i , eális helyszínt nyújtott csoportunknak. A gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelő, kitűnő programok tették felejthetetlenné az öt napot, mely a
környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, ének-ze r e, technika, rajz, néptánc és testnevelés tantárgyak
anyagába illeszkedett, illetve tantárgyköz i tudások gyr apítását, mélyítését tette lehetővé .
Sokoldalú kompetenciafejlesztés

lehetőségét

adta az erdei iskol a.

Kitűzött

céljainkat megvalósítottuk, s

sikeres erdei iskola i programot tudhatunk magunk mdgött.
Az

első

napon már az ebédet Cserhátszentivánon

gyöLörű,

békés környezetben fogyasztottuk a fák

árnyékában. Ezután mindenki megtalálta a számára lekkedvesebb szobát, a berendezkedés után séta
keretében ismerkedtünk meg a faluval. Megnéztük a t :e mplomot, a helyi mesterséges tavat. Beszélgettünk
a helyi lakossággal. Mindenki nagy szeretettel fogadotf minket, hiszen itt csak nagyon kevés ember él (kb.
100 fő az állandó lakosok száma). Megismertük történ Lteik által a falu múltját és jelenét. Délután a helyi
focipályán nagy mérkőzések folytak, nem csak foci, ha l ,em pl. Méta. Megismerkedtünk a szőlő
termesztéssel és borászat szükséges eszközeivel is. A l ap végén amíg a lábuk bírta gurguláztak a hegyről
lefelé a gyerekek.
Másnap túra, a hollókői a vár felfedezése következett. A gyalogtúra alatt megismerkedtünk a táj
növényeivel, állataival, az erdő életközösségével. Kiállb\uk a term észet nyújtotta hol sáros, hol nagy füves
útszakaszok, hol a termeszvárak adta nehézségeket is. A vár alján

lévő

játszótér jó pihenésre adott

lehetőséget, hogy erőt gyűjtsünk a vár bevételéhez. A ~árban zokni bombával csatáztunk. A seregbe való
felvétel feltételei: bátorság, elszántság, becsületesség.\,,véres" csatában a lányok túlereje érvényesült. A
csatában annyira elfáradtak, hogy visszafelé nem vállalták a gyalog túrát, így busszal jöttek a lovagok az

Angyalkertbe .
Harmadik napon vadhajtásra indultunk. Feladat: az

\
őz j ket

fel kell riasztani. Utána iramodni. Aki rácsap a

fenekére ötöst kap tesiből. Aki meglovagolja, választható tantárgyból kap ötöst. Nagy lett a vállalkozó kedv.

Különböző stratégiákat alakítottak ki a megvalósításárJ. Annyira szerettek volna állatokat látni, hogy a
szinte SOfős kis csapatunk a legnagyobb csendben von ~lt az úton. Szerencsénk volt egy egész csapat őzet

sikerült megfigyelnünk. Mindenkit lenyűgöztek a látottak. Az úton visszafelé haladva még egy kis nyuszi is
velünk szembe szaladt. Örök élményt szerezve sokakn ~k. Délután megtanultunk papuskát sütni (fánk) a
helyi asszonyoktól, majd traktorral bejártuk a falut. Sza:badjáték során spontán vízibuli alakult ki. Kis
fröcsköléssel indult, ami aztán vödrös és kannás zsuttyjntásba torkolt, de ha már Hollókőhöz ilyen közel
vagyunk, akkor ez természetes, hogy lány nem marhat szárazon. Mindenki készített még bőrből magának
kisszütyőt,

amit haza vihetett magával.

Negyedik napon Cserkútra túráztunk. Ahol meglátogattt uk a tálto s házat. Töltekeztünk a jó energiákból.

Majd visszafelé számháborúztunk, egyre jobb és érdek! sebb stratégiákat találnak ki a leleményes
gyerekek. Ebéd után Paraszt olimpián mérkőztünk meg . Sportágak: Paraszt golf, békafogás, patkódobálás,

11 ~ '5
~~

1
1

l -

.J '

páros síelés. Vacsora után tábortűzzel búcsúztattuk a élményekben gazdag tábor és egyben a négy évet is.
Nem csak énekeltünk, hanem műsorszámokkal is kés ültek a gyerekek.
Ötödik napon még kitúráztunk a Hármas forráshoz, a ol megkóstoltuk a vasban gazdag források vizét. A
patakon átugratva és szikla parton futkosva értünk vis za az ebédünkhöz, majd búcsúztunk a csendes kis
falutól.
A tájvidék megismerése, természetvédelem, vidéki élr mindennapjainak elsajátítása átszőtte napjainkat.
Ezúton köszönjük az anyagi támogatást, melynek segí, ségével azok a gyermekek is eljuthattak a táborba,
akiknek szociális helyzete ezt nem tette volna lehetővé.

Turcsányi-Kardos Ildikó
Budapest, 2018. október 15.
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PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ
erdei iskolák 2018. évi támogatásá I oz /2018. 06.04-08- 5 nap 4 éj

A PÁLYÁZÓ ADATAI

Kőbányai

l?,tézmény neve:
Janiko~
Altalános Iskola 8. b osztály

va Ma

ar- Angol Két Tanítási

Nyelvű

Címe: 1105. Bp. Kápolna tér 4.

E-mail: iskola@janikovszky.net
A pályázati cél megvalósításáért felelős személy reve: Katona Zsuzsanna osztályfőnök
A pályázati cél megvalósításáért
katonazs@upcmail.hu

felelős

személy

telefonszáma,

e-mail-címe:

06 20 9725-204

TÁBOR, ERDEI ISKOLA ADATAI

Somogyi József Művésztelep
8237 Tihany, Völgy u. 49.
+36 87 714 821

Az erdei iskola/nyári tábor /vándortábor
megnevezése, akkreditációs száma, ha van:

lel.

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett időpontja:

2018. 06. 04-08.5nap 4 éj

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett helyszíne:

Tihany

A programban résztvevő gyermekek száma:

24

A programban résztvevő pedagógusok száma:

2

fő

2

fő

A programban
száma:

résztvevő

egyéb szakemberek

fő

III. KÖLTSÉGVETÉS
Kiadás típusa

utazás

Egység
(pl. fö, darab, Egység száma
stb.)
vonat 2600 24 gyermek
félárú,
+ busz
400=3000
4 teljes árú
24 fő
menetjegy
teljes árú
6000x4

!

Edség ára

Összesen
(Ft)

Önrész(Ft)

támogatás (Ft)

96.000

29.255

66745

KAPOTT

1

300 0 Ft /fő
1

60r Ft/fó

1/3

szállás

3400 Ft/éj
múzeumi

28

fő

28

fő

341 1)0/ éj

95.200x 4
éj=380.800

366.400

600- 400=
10 0 Ft

28.000

15000

0

13.600

belépő

programok

kézműves

tevékenységek
alapanyaga

Összesen:

Tihanyi
Apátság
Levendula
Múzeum
búcsúmécsesek

24 db

41 0Ft

9600

4602

4998

-

-

-

514400

429057

85343

1
1

IV. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETE S LEÍRÁSA:

A Balaton északi partján, tájvédelmi körzetben taiálható a Nemzeti Kulturális Örökség
részeként nyilvántartott Somogyi József Művésztflep. Az egykor bencés szerzetesek
lakhelyéül szolgáló terület 1995-tól a Magyar Kéfzőművészeti Egyetem tulajdona. 1830-ban
épült műemléki védettségű épületei - a Lábas-paj~a és a Juhhodály - ma kiállításokat fogadnak
be. A természeti, egyszersmind történelmi környelzetben található műtermek között töltöttünk
el 5 napot.
A 8. osztályos gyerekekkel ez az utolsó kiránduláfunk, méltó és szép környezetben búcsúztunk
egymástól. Programjaink között a Balaton termésf etvédelmi területeit, Tihany nevezetességeit,
történelmi helyeit ismertük meg.
J,
4-én reggel indultunk a Déli pályaudvarról. Az elJ,édet az Oázis étteremben rendeltük meg. A
vacsorát és a reggelit mi magunk készítettük.
Délután megnéztük az Apátságot és a Levendula ~úzeumot. Este daltanulás, játékok
5-én kirándulás a levendulamezőre és a Remete-sziklákhoz. Este dalolás,
drámafoglalkozásokkal telt a napunk.
1
6-án fürdés a Sajkodi strandon, délután a búcsúmf csesek készítése, fürdés, daltanulás
7-én a tihanyi visszhang: ismeretszerzés, játék, próba, vetélkedő , este tábortűz , búcsú
8-án a reggeli, pakolás és fürdőzés után visszautai ás 14 órakor indultunk Balatonfüredről.
Érkezés Budapestre 8-án 16. 3 0-kor
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

Budapest, 2018. aug. 08.

JóJ~bGC
intézmény igazgatója

2/3

Névsor

Igazolvány

Cím

Abonyi Orsolya

145989MA

Baráth Lilla

447963BE

E p, X. Sorház u. 9/3
1109 Gyömrői út 29/b

Bördén Hargita

477716 BE

1:088 Szentkirály u. 3

Darvai Flóra

324712RA

1105 Dér u. 14/a

Divinszki Ferenc

608522AE

~p Téglavető u. 24

Fábián Alexandra

454757RA

ciP Kőrösi Cs. S u. 7.

Hajba Kata

889742 LA

2!118 Pécel Honfoglalás u. 22

Kocsmár Attila

363336BE

:E}p. Tamas u. 6

Korsós Zsolt

647685SA

PJécel Pihenő u.14/a

Enikő

813920TA

1106 Bp Rézvirág u. 8

Kovács Márta

329214PA

1J103 Bp. Gutor u.16

Lampe1i Gábor

896886SA

1105 Bp

Mácsik Flóra

213438UA

~űlysáp Dózsa Gy. út 8

Makács Szabolcs

219891BF
1124870501

1105

Nagy Nóra

T

1J105 Bp. Ihász u. 27/A

Novák Róbert

1018300386T cip. Liget u. 18/a

Nguyen Hoang Trung

30306040914 :E}P. Allomás u. 9

Nguyen Quang Hieu

012377BK

:E}p. Köszméte u. 32/b

Pócsi Csenge

668613BE

1102 Bp. Kápolna köz 1/c

Santúr Boglárkai

512472BE

:E}p.

Szabó Sándor

121225328T

1J105 Bp. Cserkesz u. 29.

Szunyog Réka

379558BE

Ili 04 Bp. Szőlőhegy u. 3

Vécsey Sára

598294 RA

1!205 Bp. Vas Gereben u. 34.

Zima Adrián

121154134T

1J105 Bp. Salamon u. 7.

Kovács Dániel

266680SA

1J151Bp.Bem u.11

Balla Júlia

062287PA

1J117 Bp. Nádorlíget u. 8/D

Katona Zsuzsanna

436135LA

Nagy Brigitta

980689AE

11147 Bp. Gervay u. 78
4r2.2 0 Hajdúböszörmény Katona J. u.
4bla

Kovács

1

'

Kőrösi

Bp.Kőrösi

Cs. u 9
Cs. S. u. 27.

1
1
1

1

'

1

1

1
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Kőrösi

Cs. út. 9

. . \\1/Mr/mg .
PALYAZATI BESZAMOLO
erdei iskolák 2018. évi támo!gatásához 2018 június 4-8.

A PÁLYÁZÓ ADATAI
Intézmény neve: Kőbányai Janikovsi~ Éva Magyar- Angol Két Tanítási
Általános Iskola S.a osztály

Nyelvű

Címe: 1105. Bp. Kápolna tér 4.

E-mail: iskola@.ianikovszky.net
A pályázati cél megvalósításáért felelős személ neve: Bácskai Katalin osztályfőnök

1

A pályázati cél megvalósításáért felelős szeml ly telefonszáma, e-mail-címe:
bacskaikati08 l l@gmail.com

30/279-8354,

TÁBOR, ERDEI ISKOLA ADATAI
1

Az erdei iskola/nyári tábor /vándortábor
megnevezése, akkreditációs száma, ha van:

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett időpontja:

2018. június 4.- 2018. június 8.

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett helyszíne:

,,Sebestyén" Ifjúsági Szálló Dunabogdány, Kossuth L.u.4.

A programban

rés z tvevő

21 fő

gyermekek száma:

A programban résztvevő pedagógusok száma:
A programban
száma:

rés ztvevő

2 fő

egyéb szakemberek

III. KÖLTSÉGVETÉS

Kiadás típusa

(pl.

Egység
fő. darab, Egység száma
stb.)

Egység ára

Összesen
(Ft)

Önrész
(Ft)

KAPOTT
támogatás (Ft)

249199

165199

84000Ft

utazás
szállás

'.)...,

1
1

_.)
1

programok
kézmüves
tevékenységek
alapanyaga

1

1/ 3

Összesen:
'

1

'

'

IV. A TERVEZETT PROGRAM RESZLETf S LEIRASA:

Erdei iskola - Dunabogdány „2018"
Az erdei iskola célja: közösségfejlesztés, a tamlók és a természet kapcsolatának szorosabbra
füzése és erősítése, egészséges életmódra való nfvelés, a tanórákon tanultak gyakorlatba való
áthelyezése, az élethosszig tartó tanulás megalaRozása, a szabadidő hasznos eltöltése,
önállóságra, toleranciára nevelés
1. nap: érkezés délelőtt, a tábor elfoglalása , ismerkedés a környékkel, gyalogos kirándulás
a környéken, játék (számháború), sport, qeszélgetőkör
Szabályalkotás, normaépítés, a természetben való viselkedés főbb szabályainak
megbeszélése, a szűkebb környezet felfe~ezése, jellemzőinek megbeszélése, reflektálás
az aznap történtekre, önreflexiók megoszJtása

2. nap: napindító

beszélgetőkör, délelőtt

látDgatás a dunabogdányi Helytörténeti
(a hon- és népismeretből tanultak felelevenítése, ismerkedés a
századforduló vidéki életmódjával , tantá1 gyközi kapcsolatok szorosabbra fűzése a
gyakorlatban , interaktív vetélkedő a tanu takról), délután játék (régi játékok : méta ,
üveggolyó) klasszikus, 19. századi j áték9k megtanulása, közösségépítés, este
beszélgetőkör, reflektálás az aznap törté1yekre
gyűjteményben

3. nap: napindító beszélgetőkör, látogatás Jisegrádon, részvétel a Visegrádi
kispalotajátékokon (történelmi ismeretek bővítése), délután: számháború, reflektálás az
aznap történtekre
4. nap: gyalogos kirándulás a környéken , k9zmüvesség, kincskereső játék (tájékozódó
képesség, kritikai gondolkodás , logika , kr operáció fejlesztése), reflektálás az aznap
történtekre
5. nap: reflektálás a hét eseményire: ,,Mit v1t·szel magaddal?", ,,Mit kaptam az erdei
iskolától?" ,,Mit tanultam?", a tábor elha : yása

Budapest, 2018. augusztus 15.

P.f.

pályázó pedagógus

intézmény igazgatója

-

-

Összesen:
,

,

,

IV. A TERVEZETT PROGRAM RESZLEIES LEIRASA:
-------------,

Erdei iskola - Dunabogdány „2018"
Az erdei iskola célja: közösségfejlesztés, a tanflók és a természet kapcsolatának szorosabbra
füzése és erősítése, egészséges életmódra való 1 evelés, a tanórákon tanultak gyakorlatba való
áthelyezése, az élethosszig tartó tanulás megala , ozása, a szabadidő hasznos eltöltése ,
önállóságra, toleranciára nevelés

1

1. nap: érkezés délelőtt, a tábor elfoglalása, ismerkedés a környékkel , gyalogos kirándulás
a környéken , játék (számháború), sport, eszélgetőkör
Szabályalkotás, normaépítés, a természe ben való viselkedés főbb szabályainak
megbeszélése, a szükebb környezet felfepezése, jellemzőinek megbeszélése, reflektálás
az aznap történtekre, önreflexiók megos r ása

2. nap: napindító beszélgetőkör, délelőtt látogatás a dunabogdányi Helytörténeti
gyüjteményben (a hon- és népismeretből \ tanultak felelevenítése, ismerkedés a
századforduló vidéki életmódjával, tantálgyközi kapcsolatok szorosabbra fűzése a
gyakorlatban, interaktív vetélkedő a tanuftakról), délután játék (régi játékok: méta,
üveggolyó) klasszikus, 19. századi játékok megtanulása, közösségépítés, este
beszélgetőkör, reflektálás az aznap törté1itekre
3. nap: napindító beszélgetőkör, látogatás ~isegrádon, részvétel a Visegrádi
kispalotajátékokon (történelmi ismeretek bővítése), délután : számháború, reflektálás az
aznap történtekre
4. nap : gyalogos kirándulás a környéken, kélz müvesség, kincskereső játék (tájékozódó
képesség, kritikai gondolkodás, logika, ki operáció fejlesztése), reflektálás az aznap
történtekre
5. nap : reflektálás a hét eseményire : ,,Mit vi zel magaddal ?", ,,Mit kaptam az erdei

iskolától ?" ,,Mit tanultam?'·, a tábor ellrnr ása

Budapest, 2018. augusztus 15.
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PÁLYÁZATI , ESZÁMOLÓ
erdei iskolák 2018. évi tá 11ogatásáho z /5 nap 4 éj

A PÁLYÁZÓ ADATAI
Intézmény neve : Kőbányai Janikovszy Éva M gyar- Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola4.b osztály
Címe: 1105 . Bp. Kápolna tér 4.

E-mail: iskola @janikovszky.net
A pályázati cél megvalós ításáért felelős sze mél y\: Baloghné Dankó Adrienne-osztályfőnök
A pályázati cél me t,ovalósításáért
felelős személ~ telefonszáma e-maii -címe·
'

'

'

'

06 30 / 7222064
balogh .adrienne@gmail.com

TÁBOR, ERDEI ISKOLA ADATAI
Az erdei isko la/nyá ri tábor /vándortábor
megnevezése, akkreditációs száma, ha van:

Erdei iskola - Kisinóci Turistaház

2018. június

4-től

2018. június 8-ig

Az erdei isko la/nyári tábor/vándortábor
te rvezett id őpo ntj a:
(isinóc (Kóspallag)
12.625 Kósp allag, Kisinóci utca 17/2 hrsz

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett helyszíne :

1

A programban

rés ztvevő

gyermekek száma :

f 8 fö

A programban

ré sz tvevő

pedagógusok száma:

i D"

A pro gra mban
száma :

résztvevő

egyéb szakemberek

-

0

D fö

..

III. KOLTSEGVETES
Kiadás típusa

utazás

Egység
fő. darab.
stb.)
különjárat
busz

(pl.

Egység száma

Egység ára

28+2 fö
Busz: ~ 593 Ft

70000 Ft

Önrész
(Ft)

komp

KAPOTT
támogatás (Ft)

70000Ft
-

1

autó(szülők)

ut azás

Összesen
(Ft)

1

28+2+ 1+ busz
szállítása

1

1

1/ 4

12420 Ft

12420

-

utazás

autóval
(szülők) : 27+
2 fő

szállás

15600 Ft/ 4 éj

programok

Múzeum
Tárlatvezetés
Versenyek

28+2

fő
önerőből

28 + 1 fő
28 fő
28 fő
28 fő

l \ 600 Ft/fő

452400 Ft

23800
13000
42672

79472

-

351400

101000

79472

kézműves

tevé kenysége
k alapanyaga

10773

10773

-

Összesen:

625065

524065

101000 Ft

,

,

,

IV. A TERVEZETT PROGRAM RESZLETÍS LEIRASA:
Kisinóc a Börzsöny hegységben található, Bu(~apesttől mintegy 70 km-re. A turistaház az
egyik legrégebbi tradicionális épülete a körny~lmek, családias környezetben erdővel és
patakokkal szegélyezve. A turistaház többter~ komplexum, ahol a gyerekek a
kirándulásokon, az erdei iskolai programokon kívül kellemesen tölthették ezt a pár
napot. A házhoz medence, foci és röplabdapálh, játszótér is tartozik, ahol a gyerekek
sportolhattak, játszhattak, pihenhettek.
A tervezett programunk első napját Visegrádon töltöttiik, ahol idegenvezető kíséretével
interaktív formában ismerkedhettek meg a gy~rekek a Fellegvárral, a várhoz fííződő
híres királyokkal, azok életével, fontosabb tör~énelmi cselekedeteikkel. A délutánt
1
kirándulással folytattuk a visegrádi hegyekbe1l , ahol megismerkedhettek a környék
természeti kincseivel: növényekkel, állatokkal. Megtapasztalhatták a természet építő és
romboló munkáját, kincseit, szépségeit. Késő ( élután komppal tértünk át a Duna bal
oldalára, és este elfoglaltuk a szállásunkat.
Másnap feltérképeztük a szállást és környékét. Délelőtt „madárlesre" indultunk. Délután
pedig egy nagy túrával bejártuk a környező er ~lőket, hegyeket.
Szerdán újabb hegyi túrán vettiink részt. Megi~merkedtünk az itt élő állatokkal,
növényekkel, és felmásztunk a kóspallagi kálváriához, ahonnan gyönyörködhettünk a
környék szépségeiben. A délutánt strandolássa l és számháborúzással töltöttük.
Csütörtökön megismerkedtünk a környék vize~vel: patakokkal, csennelyekkel, ahol
megfigyelhettük a vízben élő, szemmel alig látható élőlényeket. Délután egy nagy
vetélkedő keretében számot adhattak a gyerekdk az itt szerzett ismereteikről, illetve az
együtt töltött napok élményeiből összeállított tr éfás kérd ésekre válaszolva tettük
vidámmá a hangulatot.
Délután megérkeztek a szülők is, akikkel előre megbeszélt terv szerint az estét együtt
1

2/4

töltöttük, amit egy nagy

tábortűzzel ,

szalonnrsiitögetéssel, beszélgetéssel zártunk.

Másnap délelőtt térképészeti ismeretekhez j9tottak a gyerekek, majd ezek ismeretében
kereshették meg az eldugott kincseket. A késf" délutáni órákban indultunk haza a
táborból.
A táborban mindenki nagyon jól érezte magat, többen még maradtak volna. Sok
ismerethez jutottak, de ezen felül a közösségi \összetartozást is erősítette. Több új
barátság alakult ki, a közös játékok, egymás egítése, egymásra való vigyázás, felelő sség
érzése mind a közösség erejét erősítette .
A fentieken kívül versenyek, kézműves foglallrnzások is voltak: fontunk szőttünk
karkötőket, láncokat készítettiink, tutajt épít , ttiink, amit vízre is eresztettünk,
társasjátékokat készítettünk ...
A szállás kicsit szűkös és meleg volt. Jó lett volna, ha minden emeleten lett volna WC,
mosdó, zuhanyzó. Viszont a gyönyörű, tiszta 1edencét teljes egészében élvezhették a
gyerekek.
A szá llásadók kedvessége, figy elmessége, a re dkíviil finom, választékos és bőséges étel
pedig köszönetet érdemel.
Köszönjük a támogatást, amely segítette ezeknek a programoknak a megvalósulását!
1

Budapest, 2018. augusztus 21

PÁLYÁZATI

ESZÁMOLÓ

erdei iskolák 2018 . lvi támogatásához /

A PÁLYÁZÓ ADATAI
Intézmény neve: Kőbányai Janikovszy Éva
Általános Iskola 4.a osztály

agyar- Angol Két Tanítási Nyelvű

Címe: 1105 . Bp. Kápolna tér 4 .

E-mail: iskola@janikovszky.net

J

A pályázati cél megvalósításáé1i felelős személy neve: Verbovszkyné Illés Andrea

osztályfőnök

A pályázati cél megvalósításáért felelős szemé y telefonszáma, e-mail-címe: Verbovszkyné
Illés Andrea 06 30 606 1576 harmatandi04@ nail.com

TÁBOR, ERDEI ISKOLA ADATAI
Az erdei iskola/nyári tábor /vándortábor
megnevezése, akkreditációs száma, ha van:

Szalamandra Üdülőházak

Az erdei iskola/nyá1i tábor/vándortábor
tervezett időpontja:

2018.június 4-8.

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett helyszíne:

2638 Kemence Nagyvölgy

A programban

résztvevő

gyermekek száma:

\27

fő

1

A programban

résztvevő

pedagógusok száma:

A programban
száma:

rés z tvevő

egyéb szakemberek

\2fő
\-

III. KÖLTSÉGVETÉS
Kiadás típusa

Egység
(pl. fö, darab, Egység száma
stb.)

Egység ára

utazás

Önrész
(Ft)
teljes

szállás

KAPOTT
támogatás (Ft)

önerő

177 750

programok

teljes

önerő

kézmüves
tevékenységek
alapanyaga

teljes

önerő

1/4

6

Összesen
(Ft)

99 OOO

99 OOO

Összesen:
,

,

,

IV. A TERVEZETT PROGRAM RESZLETES LEIRASA:
Tagozatzáró búcsútábor erdei környezetben 4-6 ős faházas elhelyezéssel.
Reggeli, tízórai , uzsonna és vacsora a tábor terü~etén önszervező-önellátó módon.
Ebéd előre szervezve a kemencei Kőrózsa Panzió éttermében.
- négy alkalommal két fogásos, bőséges, ízle les házias jellegű főtt étel
1.nap Érkezés a tábor helyszínére a déli órákban külön szervezett autóbusszal
Faházak belakása, elhelyezkedés
Ebéd a hozott elemózsiából
Délután a tábor feltérképezése, patakoz{ s, szabad játék (foci, pingpong, tollas)
Vacsora saját főzés
2. nap Reggeli, körletrend, tisztálkodás
Délelőtt séta Kemencén, tájház
Délután erdei strand
Vacsora bográcsozás
Közös éneklés
3.nap Reggeli , körletrend, tisztálkodás
Délelőtt kemencei erdei kisvasúttal kirá1 d ulás a Fekete-völgybe, Kemence-patak és
k
környékének állat-és növényvilága - rnelgfigyelések
Délután szabad sportjátékok, patakozás
Vacsora saját főzés
Este számháború
4. nap Reggeli, körletrend, tisztálkodás
Déle l őtt erdei strand
Délután ké z műves fog lakozások ( kavicslfestés, nyársfaragás)
Vacsora szalonnasütés
Tábortűz, közös éneklés
!
S.nap Reggeli, körletrend, tisztálkodás
Séta az erdőben, patakozás
Csomagolás, táb01Tend
Délután haza indulás
Érkezés Budapestre 17 órakor

1

A tábor ideje alatt semmilyen rendkívüli esemét1ly nem történt. Egy darab belső ajtókazetta
üvege repedt meg megcsúszás következtében, mle lyet SOOOHUF értékben kifizettem a
szállásdíj kiegyenlítése alakalmával készpénzbe*.

\lu_,fh-0cc{! l((f 4,~1"'~

Budapest, 2018.08.26.

Verbovszkyrté Illés Andrea

of.
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Erdei iskola értékelése
Pályázó intézmény: Kőbányai Kada Mih_
ály Általános Iskola

1103 Budapest Kada utca 27-29.
Programvezető:

Baranyi Erzsébet

Program helyszíne: Kétbodony
Program

időpontja:

Résztvevő
Kísérő

2018. június 4-8.

tanulók: 3.a osztály 25

fő

pedagógus: Tolnainé Gál Andrea, Baranyi Erzsébet

Iskolánk ebben a tanévben is megrendezte az erdei iskolát,
mely intézményünk pedagógiai programjának szerves része. Ez
a tanítási, tanulási forma népszerű, mivel nem a megszokott
keretek között zajlik az oktatás.
Programunk meghatározó része volt a környezeti nevelést
segítő tevékenységek rendszere, a vízpart és a vízparti
életközösség megismerése, természeti értékeinek
tanulmányozása, a ház körül élő haszonállatok és gondozásuk
megismerése, a konyhakert növényeinek tanulmányozása,
kóstolása, felismerése.
Megvalósult

célkitűzéseink:

• Az erdei iskola alatt gyermekeink közel kerültek a
természethez: a valóságban, természetes környezetben is
megismerkedtek a vízi és vízparti életközösségekkel; a víz
és vízpart védelmével. Elméleti tudásukat a gyakorlatban
is alkalmazhatták, pl. az időjárás megfigyelése,
lejegyzése; állatok, növények vizsgálata, felismerése. stb.
• A gyakorlatban is megismertek a hagyományos
tevékenységeket, az ehhez kötődő emberek életét.

'

• Kipróbálták a fazekasságo~, cserépedény készítését.
• Szemléltetést kaptak a hel rtörténetről, hagyományos
viseletekről, mesterségekrql a történelemmel és néprajzzal
kapcsolatos olvasmányaik~oz, isn1ereteikhez megtekintettük a néprajzi 9iyűjteményt és tájházat.
• A heti közös munka, egym$sra utaltság során fejlődött a
tanulók szociális fogékonysága.
• Gyakorlottabbak lettek az qnállósúg terén.
• Mivel a tapasztalati ismeretszerzés élménydúsabb, jobban
rögzülő tudást biztosított s4ámukra.
• Bensőségesebb viszony alakult ki a tanítók és a diákok
között.
'
1

• Mindenki lehetőséget kapoh, hogy számára
legeredményesebb szituác iókban megmutathassa
önmagát, tehetségét.
• Növekedett fizikai állóképességük.
• A közösségi élet, az egym~ssal való együttműködési
készség fejlesztésében és :a z egészséges életmódra való
nevelésben is sokat segített ez a néhány nap.
1

1

1

Tanulóink egy részének az erde:i iskola az egyetlen lehetőség
arra, hogy kimozduljon a megsz~kott környezetéből ,
megismerje az ország más vidékeit, tájait és azok
nevezetességeit.
:
1

Az erdei iskola sikeres volt, gye~mekeink hasznosan és
kellemesen töltötték ezt a néhá~y napot. Mivel a szülőknek
komoly anyagi terhet jelent a kö ltségek előteremtése, ezúton is
köszönjük segítő anyagi támog ~tásukat.
i

Budapest, 2018 . június 10.

Beszámoló az erdei iskoláról

Időpo nt :

2018. június 04-08-ig

Helyszín: Kétbodony
R észtvev ők: 2. a osztály tanulói, Verbainé Zsilina Mária, Kozma Tünde
Megvalósult programok
H étfő: d.e Utazás külön busszal, szállás elfoglalása.
Medencében fürdés.
d.u Környezetvédelmi program : Védett növények felismerése a Cserhátban.

Karcsú orbáncfű, magyar bogáncs, nádi boglárka, törpe mandula, fürtös kőtörő stb.
este: kétfogásos meleg vacsora

Kedd: reggeli
d.e Biológiai program: Ismered a konyhakerti növényeket?
Évszaknak megfelelő konyhakerti növények kerültek bemutatásra és kóstolásra: sóska, tök,
borsó, retek
ebéd
d.u Kézműves program : Korongozás
Minden gyerek készített valamilyen agyag tárgyat (váza, lapos tányér, mély tányér),
díszítették és kiszárítottuk a levegőn, amit hazavihettek.
Medencében fürdés.

vacsora

Szerda: reggeli
d.e Biológiai program : Állatsimogató
Haszon és díszállatok látogatása a cég saját állatkertjében. Közel 60 fajta állattal.
ebéd
d.u Csónakázás
Mentőmellényben,

ötösével váltották 2 csónakban a gyerekek egymást.

Medencében fürdés.
vacsora

Csütört ök: reggeli
d.e Helytörténeti program: Elfelejtett régi sütemény sütése.
Pipiskét, más néven madárkát sütöttünk és meg is ettük.
ebéd
d.u Kézműves program: Ékszerkészítés
Nyakláncot, karkötőt, kulcstartót lehetett készíteni bőr és fém kombinációjában,
betű és szám beütésével díszítve.
vacsora: Pizza party

Péntek: reggeli
d.e csomagolás, takarítás
ebéd: hideg csomag
d.u. hazautazás külön busszal

Az erdei iskolában a programok megvalósulása várakozáson felül sikerültek, abszolút ideális alsós osztályok
számára . A hely gyönyörű , a szállással nem voltunk megelégedve csak.

Vándortábor megvalósított programja

A tábor ideje: 2018. július 17 - 26-ig
A tábor helyszínei: Magyarország
Vas megye - Őrség
Szálláshelyek: Hegyhátszentj kab (2éj)- Márokföld (3éj) -

Szalafő

(4éj)

Táborozásunk során komplex képet kaptak a gyerekek az adott természetvédelmi
területtel kapcsolatban. Megismertettük velük a környék történelmi hátterét, művészetét,
hagyományait. A táj növény és állatvilágának migfigyelése, növény- állat és földtani
programok mellett a környezetvédelem is előtéf e került.
A tábor jellegéből adódóan a túrázás az egyik fő evékenység. A programokat különböző
tevékenységközpontok szerint állítottuk össze, ahol a téma központjában az adott
tájegységég, ebben az esetben az Őrségi Tájvéd elm i l(ör-zet á!I.
1.nap Bp.Déli Pályaudvarról indulás vonattal. V~gányzár miatt buszra szállás Veszprém
állomáson, majd ismét vonatozás Ajkától ZalalöJőig.

Zalalövőtől a Borostyán-tóig túra - fürdőzés, mai d túra (13km) tovább Hegyhátszentjakabra
bortűz

mellett

lőadás

a Lápok Házában, terepmunka,

a szállás elfoglalása. Este csapatok alakítása és t

csapatépítő

játékok, téma az

Őrség .

2.nap Gyalogtúra Szőcére . Természetvédelmi
megfigyelések, információgyűjtés .

A Vadása tó sajnálatos gátszakadása miatt - egy hosszabb túra során ismét a Borostyán tónál
fürdőzés, majd túra (20 km) vissza Hegyhátszentt" akabra .
3.nap Túra Márokföldre (28km), sátorállítás jurták elfoglalása - méta, és más
csapatjátékok. Kézműves foglalkozás a helyi alapanyagokból.
4.nap Szentgyörgyvölgy - Velemér - túra ( 16kt ) - Hires

megtekintése, falukutatás, megfigyelés,
S.nap

műemlék templomok

informaciógyűjtés

Dobrovnak- Túra a Szent-Vid Kápolnáh ~z ( 17km) -

parkban

csapatépítő játékok az energia

.1

Helyi ételek készítése kemencében - csapat-~unr
6. nap Túra

Szalafőre

7. nap

Felsőszölnök

8. nap

Szalafő

(13 km) Nagyrákos - Orisz r tpéter érintésével és felfedezésével.

- túra Hármashatár-Tanösv ·ny ( 12 km)

- falukutatás

Levegővizsgálat,

-csoportmunka

patakvizsgálat - akvapónia tan lmány séta, tanulói kíséreltek-terepmunka

Pityerszer - Őrségi Népi Műemlék együttes me tekintése - feladatok megoldása
9.nap Túra Szentgotthárdra. A tájegység legen áinak feldolgozása - megadott műfajú
párbeszédes mű szerkesztése, előadása. Tábori vetélkedő.
10. nap Hazautazás külön busszal, Sümeg érint ~sével. A vár megtekintése, gyűjtés ,
rendszerezés .
Köszönjük, hogy a j ubileumi 25 . tábort segítették még színvonalasabbá tenni
támogatásukkal.

2018. 09 . 11.

Beszámoló: Ké .műves tábor
(Kőbányai Kada Mihá y Általános Iskola)

Balatonlelle 2018. július 6-13.

A Kézműves tábor helyszíne ebben az évben is a alatonlellén található, az önkormányzat által
üzemeltetett nyári tábor volt.
A táborba iskolánk tanulói közül bárki jelentke hetett, elsőtől nyolcadik osztályig. Ebben az
évben 90 gyerek, 9 ifi vezető (9. és 10. évfolyam , s volt diákok), 12 pedagógus, egy tábororvos
volt a kézműves tábor lakója. A résztvevők éle korának vegyes összetétele nehéz feladatot
jelent a programok és a foglalkozások m · gszervezésekor,

de nagyban

elősegíti

az

összetartozás érzésének kialakulását .
Általános napirend

7.30-9.00

·· Ébresztő, t iszt álkodá s, ·reggeli, rer drakás

9.00-10 .00
10.00-12 .00

Sport, játék
1
Kézműves foglalkozások, tánctan lás

12.00-13.00

Ebéd

· 13.00-14.30

Csendes pihenő

15.00-18.00

Strandolás

18.00-19.00

Vacsora

19.00-22.00

E-sti program :
1. nap :

Ismerkedő

bingó

2.

nap: Kaszinó (ügyességi játék k, arcfestés, jósda, "tetoválás" stb.)

3.

nap:

4.

csoportokban)
·I
nap: Cirkusz (a tábor mellett i alálható cirkuszi sátorban a Magyar Nem zeti

Portya

(feladatokat

~ell

megoldani

a

tábor

területén

Cirkusz műsorának megtekintése)
5.

nap: Hajózás a Balatonon (Tin f diszkóhajóval)

6.

nap : Filmvetítés a táborban (rozi)

7. nap : Táborzárás (a táborban t r nult táncok, dalok előadása)
A 2018. évi táborban az alábbi kézműves foglal r ozásokat valósítottuk meg:
kézműves

foglalkozások

kellékek

pólófestés

póló, textilfestékek,
transzferc:eruza, sütőpapír

gyöngyszövés, gyöngyállatok

gyöngyök, hímzőfonal ,
gyöngyfűzőtű , damil
befőttes Liveg, akrilfesték,
öntapadó tapéta, szalag
óralap +szerke zet, szalvéta ,
akrilfesték, decoupage ragasztó

nyári befőtt (mécses) készítés
fali óra készítése

kívül,

papírhengerek, kartonpapírok,

asztali tolltartó

ragasztó, akrilfesték
A kézműves helyszínek mellett
minden évben van egy helyszín,
ahol a tábori táncokat

TÉR

sajátíthatják el, és tábori dalokat
énekelnek.

"
A táborban mmden gyermek reszt vett minden kezmuves
foglalkozason , mert forgószínpad

szerűen,

minden nap máshol dolgozott.

Utolsó este kiállítást rendeztünk az ebédlőben

i. gyerekek által készített munkákból, majd a

sportpályán táncoltunk (a táborban tanult táncokat), és utána együtt énekeltünk.
Az Önkormányzattól pályázott

összegből, a Jyerekek által nagyon népszerű, ,,Hajózás a

Balatonon" (hajóbérlés) programot valósítottuk meg
.---

Kőbányai

Önkorm . támogatás
57 .000Ft

Köszönjük a

Kőbányai

,

T

. -·

,,Összefogvataz iskoláért"
alapítvány ámogatása
73.000Ft
1

Önkormányzatnak és

~

--

- ··

a program összértéke
130.000FT

Kelet•Pesti Tánkerületi Központnak, hogy

támogatásával hozzájárult ahhoz, hogy ez a program megvalósulhasson.

, r ·1
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Budapest, 2018. július 16.
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Erdei iskola beszámoló

Idei erdei iskolánkat Vackorváron szerve "k meg iskolánk 8. évfolyama számára
2018.09.03-09 .07-ig.
A Vackor Vár Erdei Iskola a Kecskemét-Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben, a Duna-Tisza
közének egyik legszebb homokpusztai tölgyjs ligeterdejében található. Fő célkitűzése a
diákok természetszeretetének, környezetbarát s rmléletének és viselkedésének kialakítása.
A tábor befogadóképessége kb. 50 fő, így évfolyamunkon kívül nem volt más a tábor
területén, mely jó lehetőséget kínált az osztályotközötti kapcsolatok elmélyítésére.
A több mint ezer hektáros Nyíri erdőből - meU dámvad, őz, vaddisznó, nyúl, róka, mókus,
számtalan madárfaj és apróvad élőhelye - 26 hektár szolgálja az élményekben gazdag
kikapcsolódást. Az 1848 méter hosszú tanbsvényen az önálló ismeretszerzést segítő
tájékoztató táblák mutatják be az erdő élőviláJát. A Nyíri erdészházban gazdag gyűjtemény
állít emléket az 1848-49-es forradalom és szaba~ságharc nagyjainak.

Diákjaink
részt.

szakértő

Tanösvény túra:

erdészekkel, vadászokkal é oktatókkal az alábbi programokon vehettek

élőhely-ismeret

Az Erdei Iskolához tartozó 26+52 hektáros erdő észlet területén kialakított ismertető táblákkal
ellátott útvonal, amelynek állomásai az erdőreszletre jellemző növénytársulások közelében
tAalálhatók.
.e:
bb resze
,
program egy1'k 1eg1ontosa
vo1t, h ogri1 ra'hango 1·Ja a gyerek ek et az e l"ttük'
o
a'11'o h'et
történéseire. Ennek során tudatosították a gt~elyes viselkedést az erdőben, próbálták
,,visszalassítani városi sebességről erdősebessé Ie" a gyerekeket.
A 3 nap alatt végigjárták a kocsányos tölgyest, a fehérnyárast, a mogyorós-tölgyest,
ismereteket szereztek a száraz homokpusztai nöi\ éénytársulásokról, talajvizsgálatokat végeztek,
hangokat és nyomokat kerestek az erdőben.

Természet- és környezetvédelem
Ezen a foglalkozáson a Kiskunsági Nemzeti Park és az Állami Erdészeti Szolgálat
természetvédelmi irányelvei ke1ültek bemutatá~ra. Ismertették a KEFAG ZRT környezet- és
természetvédelmi tevékenységét, bemutatták a j helyi védettségű mogyorós-tölgyest (Natura
2000). A gyerekeknek lehetőségük volt megisli\erkedni védett élőlények az erdőben, továbbá
levegőtisztasági vizsgálatokat végeztek.

Erdészeti ismeretek
Az erdei iskola erdészei megismertették a ermészetszerű-, fenntartható (a kiskunsági)
erdőgazdálkodást az alábbi témák feldolgozásáv~l.
1

1

1

.e: mm
• t egye d es
, mm
· t egy e'l etk"ozosreg
.. 1, resze.
,
A 1a,
Fa-faj ismeret, a fa részei, évgyűrűk el,mzése, szerkezetének vizsgálata.
A fa felhasználási módjai, megújuló e ergiaforrás.
Az erdész hivatás bemutatása.

Vadászat, vadgazdálkodás

Az előadó bemutatta a vadászat történetét, esz özeit, fajtáit. A gyerekek megismerkedhettek a
vadászat megjelenésével a művészetekben, Á gasztronómiában és a gyakorlatban: íjászat.
Gyakorlatban kipróbálhatták a sportvadás+t (légpuska lövészet) eszközeit. Vadfajok
preparátumainak bemutatására is sor került az iskola vadászati kiállításán.
Egészséges táplálkozás

1

Ebben a témakörben kenyérsütésre került sor emencében: a gabonaszem bemutatása, lisztté
őrlése kézi-malommal, kovászolás, dagasz ás, majd együtt formázás (mindenki saját
tésztaformát készít) után mindenki megsüthett . a saját alkotását.
Népi gyógymódok

A gyógynövény-gyűjtő-, gomba-határozó ti}rákon bemutatták az „erdő gyümölcseinek"
fogyaszthatóságát, elkészítésének módjait, yezető segítségével elemezték a gyógy- és
esetleges káros hatásaikat és közben említésre került ezek népi gyógyászati alkalmazása is.
Kedvet ébresztettek a gyerekekben a természeJben fellelhető „étkek" fogyasztására.
Erdei tájfutás

J

A program a hét egyik „megkoronázása" olt, amelyen csapatverseny formájában adtak
számot az addig megszerzett tudásról. 4-5i fős csapatokban gyorsasági alapon kellett
végigjárniuk a korábban megismert területeket, és az előre kihelyezett tájékozódási pontokat
megkeresni.
1

Tábortűz

Kihasználva a tábortűz közösségformáló ere ét ún. Bölcsesség-fórumot tartottak, melynek
során a gyerekek kifejezhették véleményüket, , 1. a természetes életmódról.

Bátorságpróba

A nappali fényben már jól megismert területet az éj sötétjében kellett tájékozódási versenyfeladatokat megoldaniuk a gyerekeknek egyénHeg.
Az 1848-as Múzeum megtekintése

1
1

1

A történelem tantárgyhoz szorosan kapdsolódva volt lehetősége az osztályoknak
megismerkedni a gyűjteménnyel. A régi brdészházban kialakított gyűjtemény, amely

megfogható fegyvereket, ruhákat, szerszámokaf mutat be, rendhagyó történelem óra keretében
~-dott ismereteket történelmünk e dicsőséges idj8zakáról.
.
Osszességében elmondható, hogy átfogó, tanti·rgyközi kapcsolatokkal rendelkező elméleti és
gyakorlati tudással lettek gazdagabbak nyolc dikos diákjaink. A közös erdei iskola pedig
egymás közötti kapcsolataikat is elmélyítette megerősítette. Itt szeretnénk idézni az erdei
iskola mottóját, mely nagyon jól érzékelteti ah' t tapasztalatait.

"Aki sokat jár erdőbe, megtanul összhangban é ni környezetével, türelmesebb lesz,
következésképpen toleránsabb a másik emberr l. "

Erdei iskola beszámoló
Helyszín: Szilvásvárad
Időpont:

2018. szeptember 3-7-ig (5 nap/ 4 éjs aka)

Részt vevő osztályok: 7.a és 7.b
Kísérő

tanárok: Dr. Máthéné Jassó Anikó, Val ntinné Hedvich Beatrix, Pappné Oláh Tünde,

Takács Péter Pálné

Az idei erdei iskola helyszínéül a Bükk-hegységben található Szilvásváradot választottuk,
melynek számos, az országban egyedülálló látn+alója van.
_

A~ odafe'.é út~n Egerben álltu'.1k '.11eg e~~s~f r, ahol hi,vatásos idegenvezetővel fedezhe~tül~

te! a varost es fobb nevezetessege1t. Eloszor a Varazstoronyban voltunk, ahol fizikai
l<ísérleteket láthattak és próbálhattak ki a gyertlkek.
nyújtott gyerek és

felnőtt

A-camera

üb-s cura- különleges élményt

számára egyaránt. A egri városnézést folytatva megtekintettük a

Bazilikát, majd természetesen a Várat is, aho a

Hősök

Termében, a Kazamatákban, és a

Börtönben is voltunk. A szilvásváradi szállásutl<at csak késő délután foglaltuk el. Este egy
közös játékkal elevenítettük fel a nyári élménye~et.
Szilvásváradon több túrát is szerveztünk, ekyik nap a Milleniumi Kilátóhoz kirándultunk ,
ahonnan megcsodálhattunk az elénk táruló pa~1orámát. A gyerekek a térképhasználatot 1s
gyakorolhatták, illetve az erdőben a felfestett jelpk alapján tanultak tájékozódni.
Kisvasúttal is utaztunk, melynek végálll! másától (Gloriette tisztás) sétáltunk fel az
Istállóskői ősember-barlanghoz .

Innen a 4,2 kn hosszú Szalajka-völgyet jártuk be, melynek

során láthattuk hazánk egyik legszebb természeti

képződményét:

a Fátyol vízesést, valamint a

Szabadtéri Erdészeti Múzeumot. A Szalajka patak mellett járva a vadaskert

fő

látnivalóit, a

dámszarvasokat is megcsodálhattuk.
Pisztrángot ugyan nem kóstoltunk, sétá\1k során azonban megnéztük a pisztrángos
tavakat, és a köztük

lévő pisztrángtelepeket is .

1

Ebéd után Bélapátfalvára kirándultunk, ahjlol a monostort tekintettük meg. Ezen a napon
szintén

idegenvezető

kalauzolt minket, sok-so ( érdekes játékkal és feladattal színesítve a

programot.

1

Szilvásváradot egy portya keretén belül isnrerhették meg a gyerekek mélyebben , melynek
során több helyszínt kellett megkeresniük: pl.

F templomot,
1

kellett feladniuk az iskola címére.
1

a postát - ahonnan képeslapot

Az ebédet és a vacsorát nem a szállási1elyen tudtuk elfogyasztani , ahhoz be kellett
sétálnunk a központba. Ez nem okozott se11kinek problémát, és hozzájárult a még több
kilométe1i

gyűjteni

a lábakba.

Nagy figyelmet fordítottunk az osztálYf özösségek

erősítésére

is. Több új játékot is

megismerhettek a gyerekek. Nagy sikere vor.t az Emberi Bingónak, a

különböző

logikai

feladványoknak, melyeket folyamatosan tanf tottak egymásnak több napon keresztül. A
szállásunkon található medencét is ki tudtuk hásználni, több alkalom is adódott a pancsolásra.
A

lehetőségekhez

szervezett tréfás

képest sokat sportoltak a

vetélkedő

yerekek: fociztak, röplabdáztak. Az általunk

során kreativitásuka is megmutathatták, az éjszakai bátorságpróbán

pedig kiderült, van, aki fél a sötétben.
Utolsó este közös énekléssel zártuk az erdei iskolánkat, majd pénteken a szállás elhagyása
után még az Egri
k éső

Termálfürdő

vendégei voltun (, ahonnan egy óriási csúszdázás és fürdés után

délután érkeztünk meg az iskol a elé ··· a

s:ziül ő k

legnagyobb örömére.

Erdei iskola 6.ÖszánÍÓIÓ

6'. á:_:iúi osztály 2018r9-es tanév Szanda a Cserhát he!Íységben
2018. szeptember 3-7-ig

Hétfő :

Külön busszal indultunk el. Megállót a Bánki tónál t rtottunk, ahol körbe sétáltuk a tavat. Ez a Cserhát
legnagyobb tava. A tó és a tópart élővilágáról tájé ·oztató táblán olvashattak a gyerekek. A kulturált
környezetben, a gondozott tóparton jó érzés volt el l°gyasztani a magukkal hozott elemózsiát.
Megérkezés, szobák elfoglalása után falukutatás k'i'vetkezett. Kis csoportokban 4-5 fő, szóba kellett
elegyedni a falubeli emberekkel, akiktől választ ka hattal< a feladatsor kérdéseire. Vallási, néprajzi,
kulturális, természetföldrajzi, közigazgatási, oktatás témákat is felölelt a kérdéssor.
Megoldásával bepillantást nyerhettek a falu életéb , s ismerősöket is szereztek, s megismerték a falu
nevezetességeit. Tábori röplabda és foci a vacsora u án népszerű volt.
Esti gyűlésen rögzítettük az új ismereteket, amelyeket képek kivágása és beragasztása segített
elmélyíteni a látottakról. Hőmérőn mindig leolvastu i a hőmérsékleti értékeket, tábl~zatba foglaltt,Jk és
számításokat végeztünk vele. A többi időjárási elem tis feljegyeztük . Ez egyik este sem maradt el.
Esti sétára mentünk, a 4 km a jó látási viszonyok mi tt csillagnézéssel gyorsan eltelt.

Kedd:
Az esős idő miatt változtatni kellett a terveinken. Szerencsére a házigazdánk nagyon lelkiismeretesen
és rugalmasan megoldott mindent.
Terénybe gyalogoltunk (6 km), ahol a sajtkészíté t néztük meg. A falu fölötti házikóban a néni
elmagyarázta a kecske legelését és a tej ízének összefüggéseit. A tejföl, tejszín, aludttej, író, savó, orda
fogalmát. Mindenki megkóstolhatta a kecsketejet1 majd a sajtot is. Mindeközben a néni forralta,
beoltotta, szűrte formázta a sajtot. Sokan vásárolta! , is a sajtból hazavinni ajándékba.
Szerencsénk volt a gyerekekkel belátogatni a kics \ falu iskolí3jába is . Osztatlan osztályban 4 elsős
6 másodikas tanult. Igazgató néni köszöntött benn · nket a szép iskolában, aminek éppen elkészü lt a
felújítása. A Kadások ugyancsak elcsodálkoztak ezen a kevés gyereklétszámon.
Délután Szandaváraljára túráztunk (6km), csodás

égi esővetős parasztházakban gyönyörködtünk,

amelyeket szépen felújítottak. A csodatévő Mária forráshoz igyekeztünk, amely búcsújáró hely is
eső kezdődött.

egyben. Már a hegyoldalon jártunk, amikor heves

Nem tudtunk tovább menni. A

gyerekek megtapasztalhatták, milyen az, amikor az esővíz megindul a lejtőkön , elsodorja a kisebb
akadá lyo kat, eróziós tevékenységbe kezd, az út c+szóssá, v{ilik, az

esőkabát

minőségétől. Kalandos tapasztalat volt, de mire haz1értünk már sütött a nap .

Esti gyűlésen daltanulás is volt a" Balanyi kertek alatt"-furulya kísérettel.

Szerda:
Kirándulás Ipolytarnócra autóbusszal. 2 órás utazás l!ltán érkeztünk meg .
1

védelme függ annak

A 4 D m~ziban filmet láthattunk

akörnyék 20 millió 1·vvel ezelőtti állapotáról, amelynek a vulkán kitörés

vetett veget.
A geológiai tanösvényen a vezető megmutatta a ~ápafogat, kagylót, süntüskét, csigavázat megőrző
agyagpala rétegeket, a megkövesedett gyertyán fáJ' ami 96 m magas volt . A csarnokban az ősvilági
lábnyomokat és növényi lenyomatokat, 3 D hologramos kivetítőn pedig elénk toppant, mozgott
bemutatta magát néhány ősállat.
Majd a miocén kert bejárása következett, ahol botanikai érdekességek, és ősállatok valódi méretű
szobrai voltak. A bejáratnál még megcsodáltuk a 7-8Jmillió éves mocsárciprusokat, amit Bükkábrányból
szállítottak ide. Csoportos elszenesedése igazi világ litkaság.
A lombkorona sétány a program izgalmas befejezér e volt, 7 m magasban a ringó pallókon mindenki
kipróbálhatta bátorságát és egyensúlyérzékét.
Csütörtök : Délelőtt természetbúvárkodás volt a p ogramunk, amelyet csoportmunkában hajtottak
végre. A falu melletti Ganga hegyre másztunk fel.

Jcsapatot

különböző

cserjékhez vezettem . Ezeket

kellett felismerniük, megismerniük, jellemezniük, slegítségül szakanyagot kaptak. ~nnek megoldását,
majd természetismeret órán beszélik. meg . A m;sik 3 csapat földrajzi feladatokat oldott meg.
Forgószínpad szerűen mindenki minden helyszínt b i járt.
A délelőtt másik felében János bácsi vadászati múz1 umában voltunk. A környékről származó kitömött
állatokat, agancsokat, szarvakat, fogazatokat, pu kákat láthattak és foghattak kézbe a gyerekek .
Vadászkalandokat, izgalmas történeteket mesélt a 71 évesen is fürge mozgású, tapasztalt ember. A
gyerekek tisztelettel hallgatták, mert szavaiból terl észet szeretete és emberség áradt .
Délután túra a Szanda várhoz.(12km). János bács volt a túravezető . A tanösvényen a növény és
állatvilágon kívül a terület régi és új hasznosításáró l, a mezőgazdaságról és a Cserhát geológiájáról is
mesélt. A hegytetőn reneszánsz muzsika segítségével, amit Bogi néni szolgáltatott, eljátszották a
gyerekek a vár legendáját. A kilátás pompás az
Este

tábortűznél

idő ibeális volt.

gitárszó kíséretében énekelgett ..\nk, János bácsi is csatlakozott hozzánk, méltón

búcsúztattuk az utolsó esténket.
Péntek:

Bepakolás után TOTO várt a diákokra . Kérdéseivel r szefoglaltuk a látottakat-hallottakat.
Ebéd után a külön busszal hazaindultunk .

1

Azt hiszem egy nagyon tartalmas, élménydús erdei i'skolában lehetett részük a gyerekeknek .

Budapes,t 2018 . szeptember 9.
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PÁLYÁZjTIBESZÁMOLÓ
LA PÁLYÁZÓ ADATAI

Intézmén y neve:

Kőbányai

Keresztury Dezső · 1talános Iskola

Címe: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
E-mail: iskola@keresztury-bp 10 .sulinet.hu
A pályázati cél megvalósításáért felelős sze1 , ély neve: Takátsné Légrádi Éva
A pályázati cél megvalósításáért felelős szer ély telefonszáma, e-mail címe:

06706102144 leva59@gmail.com

IL TÁBOR, ERDEI ISKOLA ADATAJ
Az erdei iskola/nyári tábor /vánd01tábor
\
megnevezése, akkreditációs száma, ha van: 1

Szelidi-tavi Erdei iskola

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett időpontja:

2018.05-28.-2018.06.01. 5 nap/4 éjszaka

Az erdei iskola/nyári tábor/vándortábor
tervezett helyszíne:

Szelidi-tó Kastély utca 13. Lepke Üdülő

A programban

résztvevő gyermekek száma:

A programban

résztvevő pedagógusok szám~:

A programban résztvevő egyéb szakemberek

száma:

1

32
3

fő

fő

2

IIL KÖLTSÉGVETÉS

utazás költsége

fő

32

szállás

fő

32

programok

fő

32

munkabér/megbízási
díj

fő

3

Összesen:

Kapott támogatás:

11( -- ,1i

8 OOO

5 800

128 OOO

128 OOO

0

256 OOO

256 OOO

100 OOO

185 600

185 600

0

60 OOO

60 OOO
629 600

469 600

160 OOO
44 OOO Ft

IV. A MEGVALÓSULT PROGRAM RÉSZLE ES LEÍRÁSA:
Ebben a tanévben iskolánk 8. évfolyama szá1 ára olyan helyszínt választottunk az Erdei
iskola hetére, melynek programjai a természett domány, valamint a honismeret témaköreihez
kapcsolódtak. A Szelidi-tó melletti Erdei Isk la valamennyi diákunk érdeklődési körének
megfelelő programot kínált. A szabadon válasz ott napi sportolási lehetőségek mellett (úszás,
kerékpározás, labdarúgás, pingpong, tollasla , da) evezésre és tavi túrázásra is adódott
alkalom. A napi programok valamennyi tantárg hoz kapcsolódtak, kiegészítve a tanteremben
megtanulható elméleti ismereteket a táborban mlgtapasztalható gyakorlati ismeretekkel.
l .nap
Odaérkezésünk után elfoglaltuk szálláshel "nket a tábor faházaiban. Kialakítottuk
napirendünket, megválasztottuk a felelősöket. Este a tábor közelében lévő tó növény-és
állatvilágát figyeltük meg. Azonosítottuk a külö 1leges állathangokat, az éjszakai tópart zajait.
2.nap
Különleges tó-túrán vettünk részt. A túra ket részből állt. Az első részben egy tópaiii
tanösvényt jártunk be, ahol szakértő vezetőnk ~esélt sok érdekességet a tó történetéről , állatés növényvilágáról , te1mészeti értékeiről.
,1
A második részben csónakba szálltunk, és a nád~s belső élővilágával ismerkedtünk.
Délután Kalocsára mentünk, ahol a Pap1ika-múzeumba látogattunk. Buszos városnézés után
1
sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza a tábo[ba.
3.nap
Egy különleges bio-majorban tettünk látogatást. Már az utazás is rendhagyó volt, lovas
1
szekerekkel „zötykölődtünk", nagyon vidám haI gulatban. A hőség és az út pora is feledésbe
merült a lovakat hajtó csikósok vidám története· hallgatva. A bio-majorban a juhtenyésztésen
keresztül egy jól működő családi gazdasá : életébe is betekinthettünk. Házigazdánk
tapasztalatai kiegészítették azt az elméleti tudás amit a gazdasági ismeretek tantárgy tanulása
során ismertek meg tanulóink.
1

,

4.nap
Ezen a napon Bakódpusztára látogattunk, ahor a lótenyésztés csínját-bínját tanulhattuk ki
lovászok segítségével. Megtanultunk ostort pattintani, bőrfonással is próbálkozhattak
vállalkozó szellemű és türelmes gyerekeink. A! másfél órás lovasbemutató mindaimyiunkat
csodálattal töltött el. Ötös- és hetes fogathajds, rendkívüli mutatványok ejtettek ámulatba
be1münket percről percre.
Este diaképes elő a dást tartott a község te1mészttudós pedagógusa, mely kiegészítette eddigi
ismereteinket, és a természetvédelem fontosságá a is felhívta diákjaink figyelmét.

1

2

S.nap
Utolsó nap dél előtt kenyérsütés volt a tábor területén. Mindenki lelkesen dagasztotta, majd
élvezettel eszegette a frissen sült cipót.
Erdei iskolánk programjai élményekkel gazdagították az iskolában megtanult ismereteket.
Köszönjük a pályázati lehetőséget és a részünkre biztosított anyagi támogatást!

Légrádi Éva -

szervező tanár; Tótlmé Török I dikó

és Ilkeiné Nagy Ágnes -

osztályfőnökök

Budapest, 2018. június 15 .
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Erdei iskola beszámoló

Felsős erdei iskolánkat

müködő

2018. május '8 - június l-ig rendeztük meg a

Győrújbaráton

gyerm ektáborb an 97 füvei, 5-7. élfolyamig. Nyo lcadikos évfo lyamunk öná ll óan

fő 5. osztályos, 2J fö 6. osztályos és 23 fő 7. osztályos tanuló vett
részt a programokon. A 8 fö kísérő elsösorbt n az osztályfönökökböl és napközis nevelökből

szervezett erdei iskolát. 45

tevődött

Balázsné

össze. / Magyarné Dezsényi Betti,
Benkő

lasza Anikó, Tarné Merecicki Anna, Bán Agnes,

Erika, Antal Dávid, Szoko lai Valéria, Szabó Judit /

Programj a inkat

most

is

úgy

állít ttuk össze,

szerezhessenek tanulóink, már megszerzet

tapasztalatszerzés által.
E ls ő

hogy

ismereteiket

minél

több

bővíthessék,

új

isme retet

elm é ly íthessé k

c1

1

nap a szállás elfogla lása után

I

környék felfedezése vo lt a program. A tábor

hatalmas e rd ős terü leten található , rengeteg rportpálya, jó terep a számháborúho z ta lá lható
benne. A kö zelben

megfigy elhetők

a gyurgyrlagok, sajnos nagyon kevés vo lt

belőlük ,

mert

néhány nem igc1zán természetbarát betömködte a fészeklyukakat, így sok madárka elpu sztult

vagy elment.

.

.

.

..

1

.

..

Mmden este sportfoglalkozasokat es kezmuve foglalkozasokat szerveztunk.
A második nap látogatú st tettü nk Győ ben. Tanulóink párokban, kisebb csoporto kb an
fe ladatlap segít ségével ismerkedtek a város al és nevezetességeivel. A Városhá z térr ő l a
sétáló utcán keresztü l kellett feljutni a Baziliktg. A feladat lap nemcsak irányította a halad ás t,
h~n.~m ismere '. sz,erzö fc,ladat okat ,. me gfig~el , seket is tar,talrna,zott. A Baz ilikát'. .a most m ~1r
kt'.l,01~ ~1e.lye1~. allo l~errnat n~egtektntve a~ ~lt J..Koss~.th h1d on at v~~etett a Mo~dt.s Inte'.:akt1 v
Kial11tas1 Ko zpont1g. ltt ket kellemes orat rlthettunk el. /Ne/ Jatssz egy k1cs1t a tu zzel'
címmel rendkí vül érdekes bemutatót láttunk

laborban. Ez két csoportban zajlott a létszá m

miatt, addig a többi e k a ki állítás többi eszkö·- ével ismerkedhettek . Re ndkí v ül sok érd ekes és
főleg

kézzelfo gható sze rke ze t mCtködését is 1erhették meg itt a gyere kek. kipróbá lh att ák

tudásukat, ügyességüket.
,

Szerdán . egész'.1apo s, kirán ~lul ~lson velünk 1:észt. ~ dél~lő,tt fo'.yamán Na~ cc,nl<rc
1

lat~gattu,n> Szecheny1 lstvan emlekett k~~·esvf' ~z arams,zune,t ~1z~rt. m111ke~ a kaste lybol , de
a k1svasut1 skanzen nagyon tetszett tanulo111knlk es a kastely k1vulrol 1s csoda latos.
Délutáni á ll omás unk Fcrtörákos vo lt. A l tszám miatt itt is két csoportban fo lytattuk
programunkat. Az egyik cso port a Kőfejtőben vett részt a „Barlangoló" programban, amine k
keretében megi smerkedtek a kőfejtő történet 'vel, a környék növény és állatvi lágáva l és a

ásik csoport addig a Fertő tóhoz látogatott

Barlangszínház kulisszái mö gé is benézhettek. A

le. Kis pihenés , lábáztatás fért bele ·a program a. A meghatározott időben a két csoport
cserélt, majd kb. egy időben indultunk vissza szál áshelyünkre.
Csütörtökön

Pannonhalmára

látogattunk.

Múzeumi

foglalkozás

keretében

ismerkedtünk az apátság történetével és járhattuk be területét, majd kis sétával a tanösvényen
a környék növény és állatvilágát térképezhettük fi 1.
A péntek

dél e l ő tt

szokásainJrnak

me gfelelően

a tanultak összegzése volt kis

vetélkedő

segítségével. A legjobban teljesítőket apró jutaloTban részesítettük.
A pályázat segítségével a szállás költségé , tudtuk csökkenteni néhány tanuló esetében,
illetve némi tiszteletdíjat tudtunk bi ztosítani a

rogramon

résztvevő

Köszönet!

Budapest, 2018. október

Balázs né Be kő Erika
Kőbányai Keresztury De ső Általános Iskola

pedagógusok számára.

Tehetség tábor Enying '.2018. június 30- július 5-ig

Ebben a tanévben, iskolánkban harmadszor s, erveztünk „tehetséggondozó" tábort, amelynek
helyszíne a Kabóka Lovastanya .

Célunk, hogy tanulóink kibontakoztathassá

különböző

saját tehetség-területüket, ennek

megfelelően

témanapokat terveztünk. Minde~hez ideális helyszínt biztosít ez

vállalkozásként

rnüködő

tábor, melynek

üzem\.ltetői

között állatorvos,

is segít a gyermekek pro gramjainak lebonyolítlsában„

Kísérő

mezőgazdás z,

a családi
díjugrató

pedagógusaink tánc, drám a, raj z.

ének, természeti smeret, matematika és sakk szakterületek.

! .nap A szállás elfoglalása után ismerkedtünk a lovas tanya életével, az ott
Esti túra keretében a tábor területén

lévő

élő

háziállatokk al.

er , ő és tó növény-és állatvilágát figyeltük meg.
1

Azonosítottuk a különleges illlc1thrmgokat, az él'szc1kai tópc1rt és erdő zajait.

2.nap A lovas oktatás

előtt

valamint a gondozásukról.

táj éko ztató

Délelőtt

előadást

hallgattunk a lovak

a lovaglás mellett

felépítéséről,

zsinórlabda-mérkőzést ,

fajtáiról,

tollaslabda- és

pingpong bajnokságot hirdettünk, melyen lelkesen vettek részt fiúk és lán yok egyaránt.
Délután korongoztunk , ami ugya n ne m volt kt nnyü feladat, de végül mindenki remek vázát,
tálat, vagy egyéb tárgyat készített magának,
Emellett

lehetőség

ai~t

természetesen kiégetés után haza is hozt unk .

volt gyöngyff1zésre, nemezelésre , rajzolásra is.

3.nap A lovastanyá hoz tartozik három halastó rszesen mintegy 13 ha területtel. A halasta vak
közül egy kifej ezetten horgásztó, me lybe pontyot, arnúrt, kárászt és szürke harcsát telepítettek.
A gyerekek izc 1i
kedvelőinek

tőt

kaptak a vizek élövilá~áról. Ezután részt vehettünk .a vizisportok

kikapcsolódásaiból.

közlekedhettek a gyerekek.

Motorcsr nakáztak,

jet-ski-vel

illetve

„fánkkal "

\

A délután folyamán, a nagy melegre való tekintettel fürödtünk a medencében, majd vízilabda
bajnokságot rendeztünk.

4.nap Lehetőség e t kaptunk tradicionális, Kassai féle magyar íjakkal az íjászat alapismereteinek
az elsajátítására. Céltábla , lufi és dinnye álltak a célkeresztben. Kimondottan élvezetes sport
lányok és fiúk is egyfo rm án örömmel vettek rf szt a feladatokban. Délután a multifunkció s
1

sportpályán foci bajnokságot rendeztünk a fi\k nagy örömére, valamint nagy felbontású USB

mikroszkóppal vizsgálhattuk a környék növér és apró állatvilágát.

Délelőtt

S.nap

rövid buszos kirándulást tettünk hazánk egyik legfiatalabb községébe,

l

Lajo~rnnáromba.

Sétáltunk a, széles utcáival, ápolt parkjaival é, örökzöldjeivel rendkívül látványos faluban.
A délután fol ya mán pedig Triatlon versenyen vett részt a tábor minden lakója .

Háromfő s

csapatokban versenyeztek úszás , kerékpározáJ, futás versenyszámokban .
Este karaoke és disco zárta a napot.

6.nap

Délelőtt

kiválóan szervezett

csapatépítő

program részesei lehettünk. Játékos , ügyességi

és kreatív feladatok biztosították az utolsó na~ vidám hangulatát. ( Patkó dobálás, labda célba
dobása

vízbe,

ügyességi

játékok)

Ezut\n

eredményt

hirdettünk

(sportversen yek ,

foglalkozásokon való k iemelkedö részvétel, szrarend .. .)

Minden napunk része volt a dal- és tánctanulá , furulyázás , sportolás, kreatív tevékenységek,
társasjátékok - melyet

Az önkorm ányzat

támogatásával

Köszönjük a pályázati

71 tanuló, 4

kí s érő

érdeklődésük

leh e tős é get

szerint vá aszthattak a gyerekek .

valamen yi

tervezett programunk

megvalósulhatott.

és a részünk ·e biztosított anyagi támogatást!

pedagógus - Fazekasné Vesza Tímea, Jámbor Andrea, Szekeres Boróka,

Weizer Katalin - táboro zott.

Budapest, 201 8. október 25.
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Jámbor Andrea

Erdei iskola be zámoló Zalakaros

Alsós erdei iskolánkat 20 l 8. május 28-tól júni s l-ig rendeztük meg Zalakaroson 138 fővel, 11
kísérő

pedagóg ussal.

A Hotel Fortuna szálloda adott otthont és étk zést diákjaink számára. Innen gyalogosan vagy
busszal indultunk felfedezni a környék term~szeti , kulturális és épített örökségeit, é1iékeit.
Kiemelt célunk Zalakaros , valamint a Balaton felvidék megismerése.

A szállás elfoglalása után elsétáltunk a város gyik nevezetes pontjához, a kilátóhoz, ahonnan
csodálatos panoráma tárult elénk a magasból. lacsora után éjszakai bátorságpróba következett,
itt a gyerekek az éj szakai

é lővilágot ,

a rovarokat, hangokat figyelhették meg.

A második nc1 pon egész nc1p os kirándulás keretében utaztunk c1 Kis-Bc1latonhoz, amin ek

fokozottan védett területét szak vezetéses túrái ismerhettük meg. Gyalog jutottunk el a Di ássziget azon terül etére, ahol a Fekete István Enyékhely áll. A séta alatt a
az élővilág

„képvise l ői t

szakvezető

bemutatta

,, , a Za la folyót, a nádast, valamint a Kis-Balaton táj- és kultúrtörténetét.

Megtekintettük a Tüskevár hangul atát

idéző

Matula- kunyhót, valamint a Fekete István

emlékszobát. Innen fo lytatva utunkat ellátogattrnk a Kápolnapus ztai Bivalyrezervátumba , aho l
hazánkban a legnagyob bn ak szá mító bivalyállf mány látható . A délután

hátralév ő

részében a

Balaton nyu ga ti cs ücskébe n, a tó fölé emelrdő domboldalon található Festetics grófok
vadászvárába látogattunk el. A Csill agvárba

megnéztük a huszármúzeumot, a középkori

életpanoptikumot, majd kézmüves foglalkozás n vettek részt a gyerekek.

Harmadik napunk on a ho nfo g lalás korától na ,~ainkig tartó képzeletbeli
Vezér Történelmi Kalandpark és Garabonciá

időutazást

kínáló 7

Farmot látogattuk meg. A magyar királyok

arcképcsarnoka, a jurta sátrak áll andó kiállításÁ egyedülálló módon mutatja be a honfoglal ás
kori tÖliénelm et természetesen a kicsik életkotlához igazodva. Ezután áll atokat simogattak a
gyerekek, és meg is etethették öket.

Következő

1

nap Dotto kisvonattal rnegnéztü'.~ Zalakaros főbb nevezetességeit , majd sétáltunk a

település zöld kö zpontjában a Terrnáltó és Oko arton, ahol a bátrabbak kipróbálhatták a vízen
járás tudomán yát, majd sét{1t tettünk a tanösvény n, ahol élvezhettük az erdő nyu gtató ,jótékony
hatását.

1$" - 1i

Utolsó nap a tanultak összegzése következett, játékos vetélkedő formájában.

A pályázat segítségével az összes tervezett programot meg tudtuk valósítani , illetve ol yan
tanulóknak is lehetőséget tudtunk biztosítani akik anyagi helyzetük miatt nem tudtak vo lna
eljutni az erdei iskolába.

Kísérő pedagógusok: Fazekasné Vesza Tíme , Irzsik Zita, Szekeres Boróka, Pruknerné Főfai
Katalin, Jesse Éva, Wei zer Katalin, Oláh

szter, Fockné Zsíros Éva, Bartuszekné Kel e

Hajnalka, Vincze Sándor, Jámbor Andrea

Budapest, 2018. október 25.
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Jámbor Andrea

Kőbányai Kertvárosi Általán~s Iskola

1106 Budapest Jászberényi út 89.
Tel: 262 7252
E-mail: titkarsag@kertvarosi.sulinet.hu

Ikt.szám:

325. /2018 .

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

Iskolánk által benyújtott tábori pályázatát a Bjapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önko1mányzat támogatásban részesítette. A tá 10gatást a programokra, belépők vásárlására
fordítottuk. Köszönjük a támogatást.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Kertvá]osi Általános Iskola Balatonlellén szervezett és
lebonyolított erdei iskolájáról.
A ?017/2018. tanévben a tanév végén, únius 04-08. közöt7tö-It~tünk el 5 szép napot a
KOSZI Balatonlellei Gyennektáborbam . A 145 tanuló és__!_2,Jiedagógus vett részt a
programban.
1
A nagy szabad terület, a Balaton közelsége,
a szép idő kellemessé tette a táborozást.
Az évek során kialakult program alapjáh szerveztük idén is az erdei iskolát. Az iskolán
kívüli tanórák, foglalkozások most }s kiváló lehetőséget biztosítanak ismeretek
szerzésére, viselkedési formák gyakorlI'sára. Egy újabb korosztályt ismertettünk meg a
Balaton és környékének szépségeivel.
Június 04-én hétfőn reggel 8 órakor g1 ülekeztünk az iskola előtt. Az autóbuszokba
bepakoltunk (a „fél iskolát" is becso~agoltuk), majd elindultunk. Négy autóbusszal
utaztunk, az osztályok az életkori s1átosságoknak megfelelően választották ki a
programokat. A tábor felé úti célunk Székesfehérvár volt.
A városnézés, vonatozás, a nevezetesséF,ek megtekintése után a késő délutáni órákban
érkezünk szálláshelyünkre. A házak 9lfoglalása és a kicsomagolás után a vacsora
következett. Este tréfás vetélkedőn mérlették össze az ügyességüket a gyerekek.
Kedden, szerdán, csütöiiökön a dél lőtti órákat a táborban, illetve kihelyezett
helyszínen tmiottuk a tanítási órákat, fo : lalkozásokat.
Felderítettük a környék nevezetességfit, érdekességeit A tanulók kipróbálhatták
bátorságukat a Balatonboglári Kalandnarkban. Felejthetetlen sétahajózást tettünk az
esti Balatonon.
Késő

délutánonként manuális fogla[kozásokat szerveztünk. Sokféle teclmikát
kipróbáltunk (pom-pom készítés, fonál hímzés. Mindenki tervezhetett, rajzolhatott
magának tábori jelvényt. Szerencsénkre jó idő volt, így a balatoni fürdésre is sort
kerítettünk.
\
Az esték kihagyhatatlan programja a szálmháború volt.
1
A bátorságpróbát idén a 7-sek készíter ék elő nagy gonddal. A kicsik igen bátran
viselték a „megpróbáltatásokat" .
Csütö1iökön már a búcsúestet szerveztük[ a kiadós játék és tánc után jól esett a pihenés.

)l

1

Pénteken a csomagolás után autóbus ba ültünk és Pákozdot látogattuk meg.
délután érkezünk az iskola elé.

Késő

Az erdei iskola során a megszokott isk , lai környezettől távol töltöttünk 5 felejthetetlen
napot.
Lehetőség volt a közösségben éléshe szükséges viselkedési formák kialakításához,
gyakorlásához. Iskolánk évek óta együtt táboroztatja a különböző korosztályokat. Idén
a 3-7. osztályos gyerekek vettek részt programban. Az erdei iskola kiváló lehetőség
az egymás megismerésére, a kicsik segítésére, az együttműködésre . A tervezett
céljainkat, programjainkat megvalósíto tuk.
A támogatásból lehetőségünk volt a ko légák munkájának elismerésére is.

A Kertvárosi Általános Iskola közössége nevé , en köszönjük a Kőbányai Önkormányzat
támogatását.

Budapest, 2018 . október 30.

Beszámoló a német nyelvi táborról
F első-Auszt~iá ban
A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Néme Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai
hét napot tölthettek Felső- Ausztria csodálatos környezetében, idegen nyelvi táborban.
A csoportot iskolánk 3 tanára kísé1ie el, kik naponta megbeszélték a gyerekekkel az
esetleges nyelvi problémákat, különböző szi~uációs feladatokat adtak, amiket a tanulóknak
önállóan kellett megoldaniuk, az ott élő emoer\ kkel kapcsolatot teremtve.

Helyszín

Jellege

Időpont

TJnulók
srma

Felső-

Erdei iskola
/nyelvgyakorló
program/

2018.máj.
27- jún. 2.

31fö

előkészítése,

lebonyolítása:

Ausztria,
Aspach

A nyelvtábor

A
jóváhagyott
összeg
152.000 Ft

.. ..
.
'.'
'
Iskolankrol
bemutatkozo levelet kuldtunk a fogado' ISkola
1gazgat0Janak,
mely taiialmazta a
programban részt vevő gyerekek életkorát, turásszintjét, a heti nyelvi óraszámot, és azt is,
hogy milyen témakörök érdeklik őket. A kinfi tanárok ezen információk alapján állították
össze 15 órára a tananyagot. Fő hangsúlyt ka\ ott a beszédkészség fejlesztése, a hallás utáni
szöveg értése és a szókincsfejlesztés.
A tanulókat három csop01ira osztottuk, /kezd? , középhaladó, haladó/ és a tudásszintjüknek
megfelelően átismételtük velük a minde1mapi életben használatos szituációkat.
A kirándulásokról , nevezetességekről rövid í1jásbeli összegzést kaptak a diákok és szüleik
egyaránt.
j
1

A tanítás:
Naponta három tanítási órán vettek részt a \ csoportok Scharding városában, anyanyelvi
tanárok vezetésével. A kísérő tanárok nem vtettek részt a tanórákon, hiszen a cél az volt,
hogy a gyerekek a különböző kommunikációs 1 elyzeteket önállóan oldják meg.

1

A nyelvoktatáson kíviili közös programok:

\
1

Már az indulás napján is tartalmas programunk lvolt Bécsben. Találkoztunk a bécsi Széchenyi
István Cserkészcsapat vezetőjével, aki városntjzésre invitálta a csoportot. Sok érdekességet
láthattunk, és a magyar vonatkozású emlékhely~ket is megtekintettük.
Másnaptól a délelőtti nyelvgyakorlást követte \ a kulturális programokkal tarkított délutáni
szabadidős tevékenység, ahol ismét sok alkrlom nyílt a nyelv használatára, a beszéd
gyakorlására.
:
Megcsodálhattuk a gyönyörü kisvárost, Schardinget,
hajókirándulást tettünk Passauban,
1
Halleinban egy sóbányába is lemehettünk. Izgalmas müsort láthattunk Pullman City-ben, a
western városban. Salzburg vára és óvárosa P,edig lenyügöző volt. Tennészetesen a híres
zeneszerző szülőházának megtekintése sem mar}dhatott ki a programokból.
Felejthetetlen élmény volt túrázni a Bajor-erdő 11emzeti Parkban, a fák koronája fölött.
A városnéző kirándulásokon, barlangtúrán pe dig, több ízben hallhattak diákjaink német
1
nyelvü előadást a nevezetességekről, idegenvez9tők tolmácsolásában.

Összegezve:
Hasznosnak bizonyult a nyelvtábor, hisz.~n f sikerélmény, amit a diákok átéltek, motiváló
hatással van a további nyelvtanulásukra. Onbfzalmuk is fejlődött azáltal, hogy az előttük álló
nyelvi feladatokat, mind a tanítási órákol, mind pedig a kirándulások során sikerült
megoldaniuk.
Di~kjainknak felejthetetlen élményekben vo t részük, melyről vetélkedő formájában adtak
szamot.
Köszönjük a Kőbányai Önkormányzat 152 OOO Ft támogatását, mellyel hozzájárultak
programunk megvalósításához.

Budapest, 2018-07-05

Rádai Ildikó
nyelvtanár
a tábor szervezője

- - - ---- - - - - - -

Nyári tábor beszámoló

2018. 05. 28-06.01.
Mindsz en tká l la
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános ls}ola

Nagy Ágnes

Intézmény neve: Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola Címe: 11 ül Bp. Kőbányai út 38.

Email: intezmenyvezeto@szervatiusz.sulinet.hu

1
1

Pályázati cél megvalósításáért felelős személy: ~agy Ágnes

Elérhetősége: nagyagi060@gmail.com, 06/20 55144 129
1
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Program megnevezése: Erdei iskola
A pályázaton elnyert összeg: 141 0000 Ft.

A pályázati összeg elszámolását igazoló

dokumentum (Számla 2. pld, Sorszám: LNSSAf 77557, A10000036/0385/00001) csatolva.
Az erdei iskola programunkat 2018.05 .28-06.0l . közötti

időszakban

megtartottuk.

1

Utazás vonattal , az eszközök, játékok, a vasMállomás-szálláshely közötti csomag szállítását
saját autóval és a szolgáltató kisbuszával valós1j ottuk meg.
A Káli Turistaház, zárt, védett területen elhel 1 ezkedő, három külön épületben, épületenként
közös vizesblokkal

rendelkező színvonalas KÖtKOMP által regisztrált erdei iskola színhelyen

található. Ke1ii játékok, fedett foglalkoztató f1elyek, kemence, tűzrakó , tágas kert, közös
helység biztosította a hasznos időtöltéshez szt1'kséges feltételeket. A programban résztvev ő
gyennekek létszáma 39

fő

volt, korosztály szeri,1ti megoszlásban második, negyedik osztályos

diákok.
Étkezést napi ötször biztosított a szolgált~tó, ebéd, vacsora meleg, fótt étel volt. Az erdei
iskola

fő

célkitüzése Káli-medence és a BaJfaton

kultúrtörténeti

örökségének felfedezése:

élővilágának ,

gyr logtúrák,

földtani örökségének és

interaktív beltéri

és

szabadté1i

1

1
szerkezetét egy keretmese adta, így a napi pro~ amok ebbe a történetbe ágyazva jelentek meg.
foglalko zások,

vetélkedők ,

társasjáték,

kézmű es

foglalkozások voltak A program szakmai

A pályázatban minden tervezett programot sikeresen megvalósítottuk, további -ajó
tekintettel- balatoni fürdéssel, sportversenye~ el,

kézműves

feltöltődve

való

foglakozásokkal, játékokkal

kiegészítve. Az erdei iskola ideje alatt balespt, betegség nem fordult
élményekben gazdagon,

időre

elő.

A gyermekek

érkeztek ha:pa.

Hálás köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, és a KLIK X. Tankerületének,
1

amely jelentős anyagi támogatással járu·t hozzá sikeres nyári táborunk színvonalas
1

megvalósításához.

Budapest, 2018 . 06 15 ..

Nagy Ágnes

ERDEI ISKOLA

Intézmény: Szervátiusz Jenő Általános Iskola
Cím: 1101 Budapest

Kőbányai

út 38.

A tábor helyszíne: Mezőkövesd, Zsóry-Zsibongó Gyermeküdülő
A tábor ideje: 2018. május 28-június 1.

Létszám: 78 fő gyermek és 6 fő pedagógus
1

Erdei iskolai táborunk a tervezettnek megfelelően problémamentesen lezajlott, és a
programok hiánytalanul megvalósultak. A helyl zín és az E!llátás

étkezés kielégítette a táborozók

alapvető

megfelelő volt, a szobák és az

igérnyeit. A sokoldalú programnak

köszönhetően

tanulóink rengeteg élménnyel és új ismerettel tértek haza. Megismerkedhettek a táj sajátos
élővilágával, kultúrájával -~s népi hagyományairl. Részt vettek az Egri Várat bemutató túrán,

ellátogattak a Poroszlói Okocentrumba, ahol ctsónakos idegenvezetéssel megtekinthették a
Tisza-tó

élővilágát, éjszakai lepkefajok bemutJóján vett1:!k részt, bükki kirándulás keretében
1

láthatták a táj nevezetességeit, és ellátogattak Tardra, ahol betekintést nyertek egy igazi tanya
működésébe és hétköznapjaiba. Mezőkövesd ! látogatásuk során pedig láthatták a matyó

népművészet sajátos motívumait kiállításoko 1 és a Hadas városrész autentikus épületein
keresztül.

1
1

. d en1 nap volt oktató jellegű, kulturális, sport-és
A tudatos tervezésnek köszönhetően min
szabadidős

i

tevékenység, valamint a tábor szE!rvezése közben nagy hangsúlyt fektettünk a

közösségépítő

programokra.
••

1

Köszönettel tartozunk az Onkormányzatnak, j amiért hozzájárult támogatásával a tábor
létrejöttéhez, és ahhoz, hogy a résztvevők ma ~adandó élményekkel és tudással gazdagodva
1

térjenek haza.

2018. 10. 15.

Felbuzdulva a tavalyi tábor sikerén, idén is tervezünk erdei iskolát.

Köszönettel és üdvözlettel:
'

1
1

Kasza Györgyi

osztályfőnök

Erdei iskola értékelése

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola 4. b osztál11ának 2017. május 28-június l-ig Parádfürdőn a
Kis Vuk Erdei Iskola néven a Kalandvár-Egye ület közremüködésével megszervezett 5 napos
táboráról.
arádfürdő,

A tábor helye: Kaland-Vár Ifjúsági Tábor, 3240

Kossuth Lajos u. 376.

A tábor legfontosabb célja a Mátra termés eti kincseinek, növény- és állatvilágának, a
természetvédelem fontosságának megismertet~se, valamint a gyerekek állóképességének,
kitartásának, közösségi szellemének erősítése volt. Kiemelten foglalkoztunk a tennészet és az
ember kapcsolatával, megismertük a vidéki f emberek mindennapjait, régi mesterségeket,
foglalkozásokat. Kézmüves és ügyességi játékokR:al színesítettük a programot, mellyel a gyerekek
kreativitását, alkotó fantáziáját fejlesztettük. 1 Megismertük a víz- és vízpait élővilágát,
ismerkedtünk a bányászattal és a bányászi k életével. Minden programot áthatott a
természetvédele1me nevelés.
Megvalósult programjain az öt nap alatt:

j

1
Séta a timsós tavakhoz
1
Mini vadaspark megtekintése
Gomba- és gyógynövényismeret
1
Csillag körséta, az esti erdő, a csillagok
Takarítás a patakparton
Vízminta vizsgálat, élőlények a patakban, nagyítós vizsgálat, állatok azonosítása
Tárló-túra: kőgyüjtés, pattintás, ásványok keresése
Éjszakai kincsvadászat: Rákóczi fa, keresztény emlékhely, tárló felkeresése
Egész _na~os ~úra, a~ Ilona-vö.lgyi , ví~~sé~hez:, a töl~yfa leg~ndája, gyógyvízfúrás
megtekmtese, tlmso banya, Csev1ce kút, vpzkosto las , bogracsos ebed
Szamócaszedés Pista bácsinál, a vadászn~l
Filmvetítés
1
Parlagfű irtás
!
Aranymosás a patakban
Ékszerkészítés a kimosott ásványokból
Rejtvények, Tangram
Íjászat
Látogatás az üvegcsiszoló műhelyben
Sportjátékok, fagylaltozás
Közös tánc, ének

..

Osszegezve az eseményeket

1
1

Kiválóan éreztük magunkat, a rengeteg pro~ram, a jó levegő, a változatos programok sok
tapasztalattal, élmé1myel gazdagították a l pesti gyerekek életét, céljainkat sikerült
megvalósítani.
i

Budapest, 2018. szeptember 5.

Vári Ildikó

osztályfőnök
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Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

Tárgy:

Köszönőlevél

Budapest, 2018. augusztus 04.

Iskolánk, Kőbányai Szent László Általáno~ Iskola az idei évben 130 tanulót nyaraltatott 2018.
július 14-21 . között Balatonlellén a KÖSZI táborbah.
A gyennekekkel zenés hajókiránduláson vettünk ~észt, csúszdaparkba, strandra vittük

Őket. A színes

csapatversenyek mellett kézműves- és spo1ifoglalk~zásokat szerveztünk a táborozóknak.
A tábor programjait táblázatban mellékeljük.
Továbbá nagy figyelmet fordítottunk a

minőségi

megfelelő mennyiségű folyadék biztosítására.

étkeztetésre (gyümölcs), illetve a kánikulában a

,

Táborunk 69 OOO forint támogatást kapott,amit az utazási költségre használtunk fel.
1

Köszönjük a

lehetőséget

1

és bízunk benne,! hogy a

jövőben

is

lehetőségünk

lesz az iskolánk

1

i

tanulóit Balatonlellére vinni.

Budapest, 2018 . augusztus 04.
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

Tárgy:

Köszönőlevél

erdei iskolai támogatásho

A Szent László Általános Iskola 2.z os tálya, 2018. június 4 - június 8-ig 24 fővel
eredményes, a tanulók számára hasznos ismeretl\eket nyújtó erdei iskolai programon vett részt
Kétbodonyban.
Erdei iskolánk 5 napja alatt a gyerekek megismerkedtek a falusi

élettel,

hagyományokkal, régi foglalkozásokkal és a töJ énelmi múlttal.
Ennek keretében ellátogattunk a helyi

állt!kertbe, ahol ritka fajokat is megnézhettünk.

Helytörténeti foglalkozás keretében a tájház kiáf tásán ismerkedtünk meg a régi falusi élettel,
öltözékekkel, a ház körüli munkákkal.

j

Kirándulások alkalmával felfedeztük a Cser~át növényvilágát, és a környék történelmi
emlékhelyeit. Esti séta keretében megnéztük al világító keresztet, amely a csatában elesett
kurnc

hősök emlékét őrzi, akik közül sokakat itt lemettek el.
1

1

Emellett a gyerekek

különböző szabadidős-

és sportprogramon,

kézműves

foglalkozáson

1

vettek részt. Az erdei iskolától vidám esttel, tábortűzzel búcsúztunk.
1

A Szent László Általános Iskola 2.f osztályának tanulói és szülei nevében
köszönetemet fejezem ki a kapott anyagi tám?gatásért, melyet az önkormányzat

részéről

kaptunk az erdei iskolai programok megvalóJításához. E segítség jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy programunkat eredményesen, jó szí+ onalon tudtuk végrehajtani.

Budapest, 2018. június 8.

Tisztelettel és köszönettel:
1
i"--l_ Q.1~
i
·~
.~l') M
__ ~ \:u s...L __+0 4 &'.:'.--- 1__ t,,~1--,Q \,-._
1

Matyókáné Polyák Melinda
osztályfőnök

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály
Kőbányai Önkormányzat

Tisztelt cím !
A Kőbányai Szent László Általános Iskola 3. zenei os tály osztályfőnökeként 2018. május 28-tól június
1-jéig erdei iskolát szerveztem Kétbodonyba./SnapJ4 éjszaka/.
A tanulók eredményes, hasznos ismereteket nyújtói erdei iskolai programon vettek részt. A program
folyamatában a gyerekek megismerkedhettek a Cserhát állat- és növényvilágával, Kétbodony
történelmével, népszokásaival, népviseletével, nép~alaival a faluban és környékén megtalálható
foglalkozásokkal. A programok kapcsolódtak a tanéy során tanult környezetismeret és magyar
irodalom tananyagához. A gyerekek új ismeretekke! gazdagodva, jó hangulatban érkeztek haza.
Ez úton szeretném megköszönni Önöknek a gyerm Jkek és a szüleik nevében a tartalmas
táborozáshoz nyújtott anyagi támogatásukhoz.

Üdvözlettel és tisztelettel:
Budapest,2018.július 11.
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Horváth Lászlóné,

/1 {d-/l((___.\t\L,\'.',,r----1

osztályfőnök

JJ

!

1

Tisztelt Köznevelési-és Civil Kapcsolati Osztály!

Alulírott Káldy Zsuzsanna ezúton szeretném nr gköszönni, hogy az általam szervezett
~rdei tábor anyagi költségeit támogatni szívr skedtek . A tábort a
Altalános Iskola 6. zenei osztályának szerveztdm.
A tábor volt helyszíne: A Cserhát és az Ipol~ között
Központ /Horpácsi Európa
Időpontja.

Pihenő

Kőbányai

elterülő kis település,

Szent Lász ló

Horpács, Hepi

Központ/

20018 . május 28-tól június 1-jéig. /5 nap ,4 éjszaka/

Összköltség: Ellátás , programszervezés 26000 Ft/fő.

Rendkívül színes és élményt nyújtó programokon vettünk részt a
kezdve a I\likszúth Emlék.ház, a folupllJtya,

Drégel y \ úr:thoz

::i

közösségfejlesztő

szervcz dő

napi három alkalommal megtartott játékos vagy sportfoglalkozások mellett

játékoktól

gyalogtúrúig. A
lehetőség

szerint

bej ártuk a Börzsöny helyi turistavonalait, megi mertük a település kulturális hagyományait, a
fa lucska keletkezésének eredetmondáját . Rendkívül élveztük az itt töltött pár napot.
Amennyiben a

jövőben

még il yen

szeretnénk igénybe venni.

1

lehetőségünk

adódik, tám ogatás ukat a továbbiakban is

1

'.

/ \

.___1 1·rA} ~
Budapest, 2018. július 10.
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Tisztelettel: Káldy Zsuzsanna

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály
Kőbányai Önkormányzat

1

Tisztelt Cím!

A 6. t osztály osztályfőnökeként 2018. május 28-tó június 1-jéig szerveztem osztálykirándulást a Szent
László Általános Iskola osztályának.
A gyerekek nagy lelkesedéssel várták az egy hete erdei iskolát, bár nem erdőben , hanem Egerben
jártunk.
Részt vettünk egy városismereti versenyen, szabaduló szobás játékot játszhattak a gyerekek, valamint
csapatépítő játék is szerepelt

a programok kölzött. Természetesen jártunk az egri várban, a

vármúzeumban múzeumpedagógiai foglalkozáso

1

bővíthették ismereteiket . Jártunk az Eszterházy

Károly Egyetem Varázstornyában , láthatták a gyere t ek a camera obscurát is. Egy nap kirándulni voltunk
a Szalajka- völgyben, a Fátyol- vízesésnél, és még kils vonatozni is tudtunk .
Az utolsó nap A város a város alatt kiállítást és az ld,őgépet látogattuk meg .
1
1

Mivel Eger köztudottan az egyik legdrágább vi ~éki város Magyarországon, ez úton szeretném
1

megköszönni Önöknek a gyermekek és a szüleik neJében a tartalmas kirándulásunkhoz nyújtott anyagi
támogatásukat.

Üdvözlettel és tisztelettel :
Budapest, 2018. július 04.
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Csernák Lászlóné, osztályfőnök

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály
Kőbányai Önkormányzat

Tis ztelt Címzett!

'

1

A Kőbányai Szent László Altalános Iskola 4. t osztáliy osztálytanítójaként szerveztem meg 2018. május
22-május 26-ig az erdei iskolát Szilvásváradra, a Cs@daszarvas Erdei Iskolába a 3.t osztállyal közösen.
A gyerekek lelkesen várták az ötnapos kiránd L ást, melynek során felfedeztük kisvonattal és
gyalogosan a Bükki Nemzeti Park látványosságait, t öbbek között a Szalajka-völgyben található Fátyol 1

vízesést, az Istállós-kői ősemberbarlangot , friss forrásvízből olthattuk szomjunkat, felmásztunk a
Millenniumi Kilátóba, tanösvényen ismerkedtünk rr, eg a gazdag növény,- és állatvilággal. A gyerekek
betekintést nyerhettek a fakitermelés, a szénégetés, a kőfejtés munkafolyamataiba, az ott dolgozók
nehéz életébe.

Kézműves

\

foglalkozások keretében íjászkodtunk, h ámháborúztunk,

tullta(tút, zolrnikból osztálykígyót ké :;útettü nk.

bőrből

társasjátékot, flakonból

1

i

A faluséta folyamán megnéztük a Kerek-templomot, a régi portákat, majd az Orbán-házban régmúltat
idéző tárgyakat láthattunk, s sajátkészítésű szappant vihettünk haza emlékü l.
1

Egerben , a Dobó István Vármúzeumban , tárlatvez~tés után csapatverseny formájában
1

várfelfedező

j átékon vettünk részt, s szerezhettük meg a „kincset" . Ezt követően bejártuk Eger belvárosát.
Az ízletes, házias étkeztetést minden nap gyümölcci el és fagyival egészítettük ki.
Ezt az élményekben gazdag programsorozatot nerrl tudtuk volna megvalósítani az Önök támogatása
nélkül, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a kyerekek, szüleik és jómagunk nevében!

i

Üdvözlettel és tisztelettel :
1

-~ c;;7v[/lJtt~
Takács loltánné

Budapest, 2018. július 4.

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály
Kőbá nyai Önkormányzat

Tisztelt r ímzett'

A

Kőbányai Szent László Általános Iskola 3. t osztá ly osztálytanítójaként szerveztem meg 2018. május

22-május 26-ig az erdei iskolát Szilvásváradra, a Csbdaszarvas Erdei Iskolába a 4.t osztállyal közösen.
A gyerekek lelkesen várták az ötnapos kiránd!u lást, melynek során felfedeztük kisvonattal és
gyalogosan a Bükki Nemzeti Park látványosságait, röbbek között a Szalajka-völgyben található Fátyolvízesést, az Istállós-kői ősemberbarlangot, friss rorrásvízből olthattuk szomjunkat, felmásztunk a
Millenniumi Kilátóba , tanösvényen ismerkedtünk reg a gazdag növény,- és állatvilággal. A gyerekek
betekintést nyerhettek a fakitermelés, a szénéget és, a kőfejtés munkafolyamataiba, az ott dolgozók
1
1

nehéz életébe.

Kézműves foglalkozások keretében íjászkodtunk, jszámháborúztunk, bőrből társasjátékot, flakonból
tolllartót, zoknikból osztál ykígyót kész ítettL.ink.

I
1

A faluséta folyamán megnéztük a Kerek-temp lom qt, a régi portákat, majd az Orbán-házban régmúltat

idéző tárgyakat láthattunk, s sajátkészítésű

szappa ~t vihettünk haza emlékül.

i

Egerben, a Dobó István Vármúzeumban, tárlatve t etés után csapatverseny formájában várfelfedező
1

játékon vettünk részt, s szerezhettük meg a „kincset" . Ezt követően bejártuk Eger belvárosát.
Az ízletes, házias étkeztetést minden nap gyümölcdsel
és fagyival egészítettük ki.
1
1

1

Ezt az élményekben gazdag programsorozatot ne f tudtuk volna megvalósítani az Önök támogatása
nélkül, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a gyerekek, szü leik és jómagunk nevében!
1

1

..

i

Udvözlettel és tisztelettel :

~ ~ \\ l

~
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Tabi Agota

Budapest, 2018 . július 4.

Seregélyesi

összjűvészeti

tábor

2018.július 15-22-ig

2018. július 15-én reggel 9-kor már a tábori felsiereléseket és az előző héten összegyűjtött

bicikliket pakoltuk a zeneiskolánál a szállításhoz, a táborszervező t anárok (Pintér László, Rogovszky László),
a mindenben segítő karbantartónk (Gyenes István), pár segítőkész, lelkes szülő és gyermek. A csomagokat
szállító autók még 10 óra előtt elindultak.
A Déli-pályaudvaron 10.30-kor volt a találkozó, '.li1.10-kor indult a vonat Dinnyésre, ahol délben
átszálltunk a már ott várakozó kerékpárokra, és átbicikl jztünk a kb. Skm-re

levő táborhelyünkre, a

seregélyesi Pelikán-házba. A gyerekek elhelyezkedtek a szobákba,
13.30-kor ebéd.
14.30-kor elkezdődtek a próbák. Először még csak han szerenként (gitár, furulya, zongora) és

1

szólamonként külön próbáltunk kisebb szünetekkel 17 oráig.
1

17 óra után focimeccs (fiúk, lányok, tanárok) és szabadfJoglalkozás.
19 óra vacsora
19.30 körül számháború

1

21.00 fürdés, készülés a lefekvéshez
22.00-tól lefekvés, villanyoltás .
Július 16. hétfő

7.30 . ébresztő a naposoknak (Minden nap 2-3 gyerek mle gterít, leszedi az asztalt és mosogat az
étkezéseknél.)

1

8.00. reggeli

1

9.00-12.30 próba (szólampróba) rövid szünetekkel (10-15 perc)
13.00 ebéd
14.30-16.00 próba (szólamok összejátszása)
16 óra körül indulunk a kb. 8 km-re lévő strandra bicikli . el (oda-vissza kb.16 km)
1

17-20 óráig strand

'

21.00 vacsora
21.30 fürdés, készülés a lefekvéshez
22.30-tól lefekvés, villanyoltás.
Július 17. kedd

7.30.

ébresztő

a naposoknak

14.30-16.00 próba (szólamok összejátszása)

16.00

kézműves foglalkozások: agyagozás, szalagszövé~

18.00 szalonnasütés a tábortűznél
21.00 ismerkedés a környék madaraival ( előadás, mad'. árgyűrűzés és madársimogatás)
21.30 fürdés, készülés a lefekvéshez

J

22.30-tól lefekvés, villanyoltás.

1

A további na

t ett az

előző

napokéval.

Innentől

kezdve csak az

eltéréseket írom le.

Szerdától a koncertig egyre több hangszerest és hangszercsoportot kapcsolunk össze a próbákon.
Így például a gitárosok közösen is próbálnak a zongori i tákkal, fLilrulyások a gitárosokkal, illetve a
zongoristákkal. Természetesen folytak tovább a gitáror, próbák, daraboktól

függően többféle

kombinációban, és a furulyások is maguk között többfr'le felállá5ban játszottak.
Július 18. szerda
Lehűlt az idő, így strandra nem mehettünk, ezért 16 órc'I után most az agárdi termálfürdőbe indultunk.

Ezúttal is biciklivel mentünk (oda-vissza kb.24km), egyl egy nyíltabb szakaszon komoly szembeszéllel is
megküzdve.
Július 19. csütörtök

A koradélutáni próbák után a Gárdonyi Rönkvárba mentünk, amit az Egri Vár kicsinyített másaként
készítettek el 500 m2-en. Itt a gyerekek játékos

vetélket őkben vettek részt .

Ezután sétáltunk át a Gárdonyi Géza Emlékházba, aholl a gyerekek a sok mozgás után türelmesen és
érdeklődve nézték végig a kiállítást.

1

A közlekedési eszközünk most is természetesen a bicikli volt (oda-vissza kb.24km).
Július 20. péntek

A délutáni próbákat újra kézműves foglalkozás ( szalagszövés), ra1jzolás, foci és számháború követte.
Július 21. szombat

1

l

Az időjárásra való tekintettel (kora estére esőt és szelet jígért az előrejelzés) a szokásos délutáni napirendi
pontokat felcseréltük. Valamivel ebéd után indultunk a strandra ( biciklivel oda-vissza kb.20km).
Este pedig megtartottuk a főpróbát.

II

Július 22. vasárnap

9.00 reggeli

1

9.30-tól csomagolás
11.00-12.00 szülők érkezése
Déltől

i
a grillezés előkészítése. A gyerekek még egy utol~ó focimeccset játszottak.

kb. 13.30-14.30 óra közös grillezés a szülőkkel.

i

15 óra körül indultunk a zárókoncert helyszínére, ezútt~I autókkal Székesfehérvárra a Bory-várba.

3. melléklet az

2018. évi erdei iskola, nyári tábor, vándortábor - intézményenkénti támogatás kimutatása
Intézmény

Támogatás összege

Elszámolt összeg

Visszafizetés

(Ft)

(Ft)

(Ft)

Kőbányai Bem József Általános Iskola

530 OOO

530 OOO

0

Kőbányai Fekete István Általános Iskola

148 OOO

148 OOO

0

Kőbányai Hannat Általános Iskola

229 OOO

229 OOO

0

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

372 OOO

369 345

2 655

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

1 369 OOO

1 369 OOO

0

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola

1 266 OOO

1 266 OOO

0

560 OOO

503 991

56 009

145 OOO

145 OOO

0

152 OOO

152 OOO

0

627 OOO
513 OOO
5 911 OOO

618 110
513 OOO
5 843 446

8 890
0
67 554

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú
Művé sze ti Iskola
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Kőbányai Szent László Általános Iskola
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
Összesen

,---4
01

előterjesztéshez

3. melléklet az

előterjesztéshez

2018. évi erdei iskola, nyári tábor, vándortábor - intézményenkénti támogatás kimutatása
Intézmény

Támogatás összege
(Ft)

Elszámolt összeg
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Kőbányai Bem József Általános Iskola

530 OOO

530 OOO

0

Kőbányai Fekete István Általános Iskola

148 OOO

148 OOO

0

Kőbányai Harmat Általános Iskola

229 OOO

229 OOO

0

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

372 OOO

369 345

2 655

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

1 369 OOO

1 369 OOO

0

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola

1 266 OOO

1 266 OOO
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560 OOO

503 991
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A 2013 . évi erdei iskola , nyári tábor és vándortábor pályázati adatai
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A 2013. évi erdei iskola. nyári tábor és vándo11ábor pá lyázati adatai
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3. melléUet a: elö1e1j es:réshe:

A 2013. évi erdei iskola , nyári tábor és vándortábor pályázati adatai
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A 2013. évi erdei iskola , nyári tábor és vándortábor pályázati adatai
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Kő1J,i11}11i .hlnikovszky E\'a i\hlgy:1r-A ngol Két T,111ít;\s i Nyel\'íi Á lt,1hínos Is kola
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Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
A táboroztatásban részt vett pedagógusok bére és annak já r ulékai:
Szelidi-tó:
Munkavállaló neve

Bruttó bér
Munkavállalót

Ne;:tó, utalandó

Szociális

bér

hozzájárulási adó és járulék

Összesen bérek

terhelő kötelező

levonások
Takácsné Légrádi Éva

20 084

6 728

13 356

3 916

24 OOO

llkeiné Nagy Ágnes

20 084

3 715

16 369

3 916

24 OOO

Török Ildikó

20 084

301

19 783

3 916

Összesen:

60 252

10 744

49 508

11748

24 OOO
72000

Győrújbarát

Munkavállaló neve

Bruttó bér
Munkavállalót

Nettó, utalandó

Szociális

bér

hozzájárulási adó és járulék

Összesen bérek

terhelő kötelező

levonások
Balázsné Benkő Erika

20 376

6 826

13 550

3 974

24 350

Bán Ágnes

20 376

6 826

13 550

3 974

24 350

Antal Dávid

20 376

6 826

13 550

3 974

24 350

Kasza Anikó

20 376

6 826

13 550

3 974

24 350

Magyarné Dézsenyi Bernadett

20 376

306

20 070

3 974

24 350

Szabó Judit

20 376

6 826

13 550

3 974

24 350

Szokolai Valéria

20 376

6 826

13 550

3 974

24 350

Tarné Merecicki Anna

20 376

306

20 070

3 974

24 350

163 008

41568

U1440

31792

194 800

Összesen:
Zalakaros
Munkavállaló neve

Bruttó bér

Nettó, utalandó
Munkavállalót

bér

Szociális

Összesen bérek
hozzájárulási adó és járulék

terhelő köte lező

levonások
Jámbor Andrea

20 502

308

20194

3 998

24 500

Bartuszekné Kele Hajnalka

20 502

3 793

16 709

3 998

24 500

Fazekasné Kele Vesza Tímea

20 502

6 868

13 634

3 998

24 500

Fockné Zsíros Éva

20 502

308

20194

3 998

24 500

lrzsik Zita

20 502

6 868

13 634

3 998

24 500

Jesse Éva

20 502

308

20194

3 998

24 500

Oláh Eszter

20 502

6 868

13 634

3 998

24 500

Pruknerné Főfai Katalin

20 502

6 868

13 634

3 998

24 500

Szekeres Boróka

20 502

6 868

13 634

3 998

24 500

Vincze Sándor

20 502

6 868

13 634

3 998

24 500

Weizer Katalin

20 502

308

20194

3 998

24 500

225 522

46 233

179 289

43978

269 500

Összesen:

Ebből

a támogatási szerződés alapján bérekre és járulékokra elszámol haté a támogatási összeg 67%-a.

A fenti bruttó bér és szociális hozzájárulási összegek ezt a korlátot nem haladják meg, teljes egészében elszámolhatók.

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

A táboroztatásban részt vett pedagógusok bére és annak járulékai:

Munkavállaló neve

Bruttó bér
Munkavállalót

Ne:tó, utalandó

Szociális

bér

hozzájárulási adó és járulék

Összesen bérek

te r helő kötelező

levonások
Szűcs

20 OOO

300

19 700

3 900

23 900

Szilágyi Csilla

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Liptákné Rácz Judit

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Kósa Judit

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Dr. Horváth Pálné

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Bognár Károlyné

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Benkőné Szilveszter Éva

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Beneiné Ki ss Katalin

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Barla-Szabó Csaba Miklós

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Bardócz Ágota

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Balassa Gyuláné

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Ágostonné Turcsán Ágnes

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Takó Sándorné

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Varga Mária

20 OOO

300

19 700

3 900

23 900

Hauer Lászlóné

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

Nagyfi Tamás Attila

20 OOO

6 700

13 300

3 900

23 900

320 OOO

94400

225 600

62 400

382 400

Csilla Mária

Összesen:
Ebből

a támogatási szerződés alapján bérekre és járulékokra elszámolható a támogatási összeg 67%-a .

Azaz 560,000 Ft* 67% = 375,200 Ft
A pályázat keretében elszámolható összegek a 67 %-os korlát figyelembevételével :
Bruttó bér

Nettó, utalandó
Munkavállalót

bér

Szociális

Összesen bérek

hozzájárulási adó és járulék

terhelő kötelező

levonások

Összesen:

313 975

92 623

221352

61225

375 200

(!iotpbank
69006675 BP . FÖV . X. KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

ElEctra Corporate Banking

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tranzakció• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l ~

Fo rga l om típusa
Tranzakció típusa (ISO)
Kód
Ös s z e g

CBAl +MAN - MANUÁLI~
CBAl/ CBAl/MAN
67 904 , 00 HUF

Ke zdeményező

Név
Megbízó számlaszáma
BIC (SWIFT) kód
Bankfiók
Ke d ve zményezett
Név
Kedvezményezett számlaszáma
Közlemény
Értéknap/Terhelési nap
Könyvelés
Könyvelés dátuma
Partnerek közti egyedi azonosító
Az onosító adatok
Na rratív

Kelet - Pesti Tankerületi Központ
10032000 - 00336712 - 00000000
HUSTHUHB
Magyar Államkincstár Budapest
Bp Főváros X. ker Önkormányzat
11784009 - 15510000
" BP . FÖV . X . KER . KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT "
K/21080/42/2018/KCC
visszautalás
2018/11/20
2018/11/20
03
03
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS
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