
A negyedik évfolyam 16 fiú tanulója nagy lelkesedéssel 
vállalkozott a megmérettetésre, hiszen a szakkör végén a 
gyakorlatban is kipróbálhatták tudásukat. A Tiszai Pecasuli 
szakkör keretein belül a gyerekek és a pedagógusok is kaptak 
segédanyagot és DVD-ket az ismeretek elmélyítésére és 
munkafüzetet is a tudásuk felmérésére. Ezek után következ-

hetett a gyakorlati rész: a horgászengedélyek felhasználásával a 
gyerekek a Tisza-tavon horgászhattak, azokkal a felszere-
lésekkel, amelyeket a  szakkört sikeresen Tiszai Pecasuli
elvégzők kaptak. 

A szülők segítségét ezúton is nagyon köszönjük, hiszen egy jó 
hangulatú, családias kirándulás kerekedett a szakkör 
zárásaként. Voltak, akik sikerélményekkel és halakkal 
megrakva tértek haza, és voltak olyanok, akik sok élményt és 
tapasztalatot szereztek a horgászattal kapcsolatosan.

Reméljük, hogy örömüket lelik a nyár folyamán a 
horgászatban, hiszen a szakkörnek köszönhetően az eszközök 
és az engedélyek is rendelkezésre állnak.

4.osztályos tanító nénik

Pályaorientációs táborban, Egerben

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium ebben a 
tanévben is folytatta az évekkel ezelőtt útjára indított és 
sikeresnek bizonyuló programját. Ennek lényege, hogy a 
tehetséges, főként Arany János Tehetséggondozó Program iránt 
érdeklődő, hetedik osztályos diákoknak a tanév végén, a nyári 
szünet elején pályaorientációs tábort szervez, mely gazdag 
programot kínál a résztvevő gyerekek számára: játékos 
tantárgyi és egyéb vetélkedők, kirándulások, önismereti és 
pályaorientációs foglalkozások, várlátogatás, strandolás.  Cél 
az is, hogy az általános pályaválasztási tanácsok mellett a 
résztvevőket megismertessék az iskolával, különösen annak 
AJT Programjával.

Iskolánkból évek óta az osztályfőnökök ajánlásával olyan 
tanulók élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik kimagasló 
tanulmányi eredménnyel és szorgalommal rendelkeznek. Idén: 
Szilágyi Eszter, Szász Fruzsina és Jámbor Kitti. Őket kérdeztük 
a táborban szerzett tapasztalataikról, élményeikről.

Jámbor Kitti: „Félve, de boldogan indultam Egerbe, nem 
tudtam, milyen lesz a tábor. Azonban a szállás, a kollégium 
nagyon meghittnek, barátságosnak tűnt. Minden nap sok 
érdekes programon vehettünk részt: szellemi vetélkedőkön, 
önismereti játékokban, kézműves foglalkozásokon. Tanulmányi 
versenyeken összemértük tudásunkat a többiekkel. Megnéztük a 
várat, a várost, színházban is voltunk.

Sok új barátot szereztünk. Együtt néztük az EB meccseket, két 
táborra szakadva szurkoltunk.

A tábor végére kicsit elfáradtunk, hiszen éjszakánként nem 
nagyon aludtunk, inkább sztoriztunk, egymást szórakoztattuk. 
Nagyon jól éreztem magam, sok hasznos dolgot tanultam.”

Szász Fruzsina: „Nekem már a fogadtatás is tetszett, hiszen 
megérkezésünkkor kaptunk egy ajándékcsomagot, amiben 
édesség, karkötő és póló volt. Az önismereti játékok során sike-
rült önmagam kicsit jobban megismerni, a szilvásváradi túrán a 
természeti szépségek felfedezése mellett állóképességünket is 
javítottuk. A tanulmányi versenyek közül nekem a legnagyobb 
sikerélményt a történelem jelentette, amit megnyertem.”

Szilágyi Eszter: „Nagyon változatos programot állítottak 
össze a tábor szervezői; tanulmányi versenyek matematikából, 
történelemből, természetismeretből, játékos vetélkedők, túra, 
városnézés, strand, várlátogatás és az utolsó este egy fergeteges 
hangulatú diszkón is részt vettünk. Megismerkedtünk leendő 
osztálytársainkkal, új barátokat szereztünk, s bennem meg-
erősödött az elhatározás, hogy ebben a gimnáziumban 
szeretnék továbbtanulni.”

Örülünk, hogy arra érdemes diákjaink közül néhánynak 
tudjuk biztosítani ezt a jutalmazási formát, mellyel – 
amennyiben lehetőségünk lesz rá ─ a jövőben is szeretnénk élni.

Hetedikes osztályfőnökök

Szarvasi
kirándulás

Az 1. a osztály 
Szarvason járt 
az utolsó héten. 
Ahogy  köz e-
ledtünk a kirán-
dulás napjához, 
egyre izgatot-
tabbak lettek a 
gyerekek, hi-
szen sokan még 


