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Kedden csere volt és a másik utazócsoport is hasonló
élményeket élt ált, a maradók pedig szintén sokat ügyeskedtek
és szórakoztak.
Szerdától már
egy helyszínen,
először Túrkevén a Strandon
lubickolt a népes t ársa ság,
ahová felváltva
vitte át őket a
busz. Itt ﬁnom
tízórait (melegszendvicset) is
kaptak a táborozók, mivel az
ebéd Kisújszálláson várt rájuk. Ismét köszönjük a Horváth-kert
Vendéglő ﬁnom ízeit, kedvezményét és kedves kiszolgálását.
Megint fagyival zártuk a napot.
Csütörtökön Karcagra, a Ligeterdő-sétányra látogattunk el,
ami egy nemrég létesült látnivaló, szép, erdős környezetben.
Innen egy ugrás a karcagi strand, ahol ismét lehetett lubickolni.
Ebédünket a strand melletti étteremben fogyasztottuk el, ahol
annyit ehettek amennyit tudtak, csak mindig üres tányérral
kellett az új adagért menni. Jégkrémmel zártuk az étkezést.
Köszönjük, mert ajándék volt!
Péntek reggel már többen sóhajtoztak: „De kár, hogy vége!”
Örültünk, hogy jól érezték magukat, de azért még előttünk ált
egy meleg, strandolós nap. Gyalog mentünk ki a helyi fürdőbe.
Köszönjük, hogy minden évben kedvezménnyel mehetünk be!
Külön köszönet a Varga-Földházi házaspár (Vitaminporta)
ajándékáért, az öt óriási görögdinnyéért. Ez volt a tízórai.
Az ebédet táborunk állandó „séfje”, Pici bácsi főzte a strand
melletti Siloam gyógyközpontban. Isteni volt, mint mindig!
Köszönjük, és Erzsike segítségét is!
Zárásként ismét jégkrémmel hűtötték magukat a táborozók,
miközben megnézték az állatokat.
Köszönjük iskolánk bőkezű támogatását és az ORANDO ET
LABORANDO Alapítványét is!

Annak idején, amikor táborunk létrejött, tettünk ezt azzal a
céllal is, hogy ötleteket adjuk a családoknak a kirándulásaik
megszervezéséhez, hiszen azt valljuk, hogy nem kell mindig
óriási távolságokra utazni az élményekért! DebrecenHortobágy-Karcag-Túrkeve mindenki számára elérhető!
Köszönöm minden kollégám munkáját!
Kunné Pádár Gyöngyi táborvezető
Református Általános Iskola
U.i.: Álljon itt a „Pillangók” csapat RAP szövege
„Mi vagyunk a 'Pillangók!'
Nagyon jó a táborunk!
Kúszunk, mászunk, kacagunk!
Nagyon sokat utazunk!
Imádjunk a táborunk!”
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Angol tábor
Július második hetében ismét idegen nyelvi tábort
szerveztünk az angol nyelvet kedvelő gyerekeknek
korosztálytól függetlenül. A megjelent tanulókat három
csoportra osztottuk: alsó tagozatosok, 5-6., és 7-8. osztályosok.

Célunk minden nyáron, hogy a már meglévő motivációjukat,
érdeklődésüket személyessé tegyük, megerősítsük, hiszen a
nyelvtanulás nem csupán öröm és szórakozás, hanem belső
ösztönző erő által meghatározott munka is egyben.
Forgószínpad jelleggel változtattuk az együtt dolgozó
csoportokat és pedagógusokat.
Programjaink között szerepelt ﬁlmek és videók megtekintése,
zenehallgatás, csoportos játékok, keresztrejtvények megfejtése,
szövegértő olvasás fejlesztése interaktív anyagok és eszközök
segítségével. Bízunk benne, hogy azokhoz is eljutnak a
résztvevő gyerekek élményei, akik most nem tudtak eljönni
táborunkba, és az egymással megosztott emlékek segítik a tanév
során elvégzendő feladatainkat.
Grace and peace!
Ébnerné Szendrei Zsuzsanna,
Kocsis Gáborné, Felső Andrea

Középfokú nyelvvizsga
Volt nyolcadikos tanítványunk, Kovács
Boglárka július 20-án vizsgázott angol
nyelvből Cegléden és sikeres középfokú,
komplex bizonyítványt szerzett. Az
Euroexam nyelvvizsgaközpontok munkarendje szerint, eredményéről 20 munkanap elteltével kapta meg az értesítést,
bizonyítványát pedig szeptember első
hetében veheti át.

