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indulva sétahajózáson 
ve t t e k  r é s z t ,  m a j d  a 
vállalkozóbb szellemű 
gyerekek kipróbálhatták 
m a g u k a t  a  B e b ó 
Aquaparkban. 

A  p a n z i ó  n a g y o n 
kellemes környezetben 
található, a tábor területe 
rendezett volt, a szobák 
minden kényelmet kielé-
gítet tek. Az el látás is 
kiváló, az ételek finomak és 
kiadósak voltak.

A Napközi Erzsébet-
tábor évek óta nagyon népszerű diákok és szülők körében 
egyaránt. Nem véletlenül. Idén az 5. évfolyamosok Dr. Kissné 
Borbély Katalin tanárnő, a 3. osztályosok Vas Elekné tanítónő 
vezetésével hétfőtől péntekig minden nap más-más témával 
foglalkoztak. 

A szervező pedagógusok által előzetesen kidolgozott és 
szakmailag jóváhagyott színes programok a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, a 
kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódtak. A pedagógusoknak lehetőségük volt megvá-
sárolni a programok megvalósításához szükséges társas-, 
ügyességi-, kézművesjátékokat és sportszereket, melyeket az 
osztályközösségek a későbbiekben is tudnak használni. 

Az autóbuszos kirándulás során mindkét csoport a hegyeket 

vette úti célba: az ötödikesek Felsőtárkányban és Sirokon, a 
harmadikosok Noszvajon és Síkfőkúton voltak. 

A pályázat pazar költségvetése nemcsak gazdag programot és 
ezek megvalósításához szükséges játékokat, eszközöket, 
szolgáltatásokat, ingyenes belépőjegyeket, autóbuszos 
kirándulást biztosított a 60 résztvevő számára, hanem napi 
négyszeri étkezést is (tetszés szerint kiegészítve édességgel, 
gyümölccsel, pizzával stb.) – mindössze 100 Ft-os részvételi díj 
ellenében.

A gyerekek által kitöltött elégedettségi kérdőívek azt 
mutatják, jól érezték magukat ezekben a táborokban (miért is 
ne?), tetszett nekik a sok új feladat, melyekben kipróbálhatták 
ügyességüket, ötleteiket; feledhetetlen élményeket és sok új 
barátot szereztek.

Ízelítő a Napközi  gazdag Erzsébet-tábor 5. évfolyam
programjából:

„Környezettudatosság, természeti értékeink, iskola- és 
környezetszépítés”

Az élővilág apró érdekességeinek megismerése program 
keretében bogárvizsgálatot végeztünk bogárvizsgáló segít-
ségével; lehullott leveleket és virágszirmokat gyűjtöttünk, 
növényprés segítségével kiszárítottuk, napfénylenyomatokat is 
készítettünk napfényérzékelős lapokon. Utolsó nap gyűjtőlapra 
helyeztük a növényeket és a „Kis növényhatározó” segítségével 
azonosítottuk a magyar és latin elnevezéseket.

Az iskola udvarának kőfal kerítése mentén borostyántöveket 
ültettünk, melyeknek a későbbi gondozását és felfuttatását a 
jelenlévő tanulók vállalják.


