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hallgatva, majd énekelve jó hangulatban telt el az első napunk.
Kedden délelőtt Czupp Pál, a Magyar Érdemrend lovagkeresztével kitüntetett Prima Díjas fafaragó népi iparművész
csodálatos kiállítását tekintettük meg. Munkái a világ számos
országába eljutottak, néprajzi gyűjteményében több mint ezer
használati és dísztárgy található.
Ebéd után hangolódtunk a másnapi kirándulásra. A Mátrában
élő legjellemzőbb növény- és állatfajokkal ismerkedtünk, majd
a foglalkozást vetélkedővel zártuk.
Szerdán reggel autóbusszal indultunk kirándulni, úticélunk Gyöngyös–Mátrafüred–Sástó volt. Gyöngyösről
induló kisvasúttal a
Mátra hegység déli
oldalában haladtunk
Gyöngyössolymosig.
Vadregényes erdőrengetegben, kitűnő hegyi
levegő csábított túrázásra bennünket a Sástóhóz

v e z e t ő út on .
Kényelmes
sétautakon
haladva teljes en körü ljártuk a füzekkel szegélyezett, nádasban
bővelkedő
tavacskát. Középen két kis fahídon megközelíthető szigetet
találtunk. A tőkés récék etetése és a tóban úszkáló halak
látványa nagy élményt jelentett számunkra. A tó északi oldalán
egy hangulatos réten töltöttük a délután hátralévő részét.

Angol tábor
Iskolánk ebben az évben is megrendezte a háromnapos angol
táborát július második hetében. Idén felettébb népszerű volt, 30
diák jött el. Zsuzsa néni, Andi néni és Jutka néni ebben az évben is
sok szeretettel várták az érdeklődőket. Három csoportra osztottak
minket. A mi csoportunk első nap Ed Sheeran-Perfect című dalát
elemezte ki Andi nénivel, és beszéltünk a július 4-i angol
ünnepről is. Második nap Zsuzsa nénivel voltunk, izgalmas
feladatlapokat oldottunk meg, angolul társasoztunk,
amőbáztunk, „Who I am?” játékot játszottunk. A harmadik napon
Jutka nénivel kompetencia feladatokat oldottunk meg,
meghallgattunk és lefordítottunk egy angol tanulságos mesét.
Három napos kitartó munkánkért pizzával és gyümölcslével
jutalmaztak minket. Evés közben a táborban szerzett
élményeinkről beszélgettünk. Együtt szórakoztunk és nevettünk
tanárainkkal. Búcsúzás előtt egy kép is készült a csoportról. A
tábor során új ismeretekkel és élményekkel gazdagodtunk.
Köszönjük szépen ezt a csodás három napot!
Mihály Emma, Horváth Kata, Horváth Hanna
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Csütörtökön délelőtt gyöngyfűzéssel folytattuk, szebbnél
szebb kulcstartók, karkötők készültek a gyermekek nagy örömére. Délutánunk a strandon felhőtlen hangulatban, mókával és
kacagással telt.
Pénteken delelőt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
munkatársai látogattak meg bennünket, akik csoportfoglalkozások keretében különböző mesterségek titkaiba avatták be a
diákokat. Például mérhettek vérnyomást, testhőmérsékletet,
kötözhették a sérüléseket, gyakorolhatták a leltározást, terítést
és egy cipőspolc összeszerelését is.
Ezt követően a lányok kipróbálták a sminkelést, a ﬁúk pedig
sportoltak. Délután értékeltük a tábort, jutalmakat osztottunk a
gyermekeknek. Vízibombázással zártuk az utolsó napot.
Csokoládékat, fagylaltot, jégkrémet, gyümölcsöt, pólót, napi
négyszeri érkezést kaptak a diákok a hét folyamán.
Programokban gazdag, jó hangulatú hetet tölthettünk együtt.
Reméljük, maradandó élményekkel gazdagodott a tábor
minden résztvevője.
„Add meg minden napnak az esélyt,
hogy életed legszebb napja legyen!”
(Mark Twain)
Tóbiásné Simon Emese és Kassayné Karmazsin Eszter
tanár nénik

