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tottunk damil és cérna segítségével, majd társasjátékok sora következett. A szünetekben jégrém és szörp várta a gyerekeket. A
második nap egy kicsit nehezebb feladatsor megoldásával indult, majd érdekes fejtörő feladatok következtek: például hogyan helyezd át a gyufát. A harmadik napon logikai feladatokat
oldottak meg a gyerekek körforgó szerűen, majd a három nap
munkája alapján kihirdettük az eredményeket. Minden évben
általunk készített érmet, oklevelet kapnak a tanulók, és az iskola
támogatásának köszönhetően mindenki hasznos, matematikával kapcsolatos ajándékkal térhet haza. Elballagott diákjaink
is részt vettek a táborban, de az idén már segítőként. Köszönjük
munkájukat és az iskola támogatását!
Négyesiné Gál Mónika és
Türmerné Gorzás Katalin
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ENGLISH CAMP
Idén is megtartotta Felső Andi néni és Kocsis Gáborné Jutka
néni az angol nyelvi tábort. A szokásoktól eltérően ebben az
évben nem azonnal az iskola után, hanem augusztusban került

Hittanos tábor
2015 augusztusában a reﬁs gyerekek ismét részt vehettek a
hittanos táborban. A délelőttök első részében történeteket hallhattak a tanulók a Bibliából. Utána énekeket tanultak és csopor-

megrendezésre. Az 1. nap 900-kor kezdett az 5-6. évfolyam Jutka
nénivel, a 7-8. Andi nénivel. Zenét hallgattunk, beszélgettünk,
érdekes képeket vetítettünk. Minden képnek megfejtettük a
címét és röviden bemutattuk angolul.

tokba rendeződtek. A ﬁnom tízórai után a csapatok ellátogattak
minden állomásra, ahol érdekes feladatokat kellett megoldaniuk. A kérdések a reggel tanult történetekhez kapcsolódtak, de

2. nap ﬁlmet néztünk: Császárok klubja, eredeti címe The
Emperar' s club. A ﬁlm az emberek közti bizalomról szólt.
3. nap feladatokat oldottunk meg, amit otthon fejezhettünk be
és belepillanthattunk a Twist Oliver-be is. A nap végén Jutka
néni és Andi néni ajándékokkal kedveskedett nekünk.
Köszönjük szépen a sok ﬁnomságot, a pizzát, üdítőt és a sütit
is. Örülünk, hogy itt lehettünk.
Szabó Lídia
7.o.
az ügyességi feladatok sem maradhattak el. A napot közös barkácsolással zárták. Az utolsó nap végén eredményhirdetésre
került sor. Bármilyen helyezést is értek el a gyerekek, mindannyian ajándékban részesültek. Közel 70 gyerek vett rész az 5
napos programsorozatban és mindenki nagyon jól érezte magát.
Mindannyian köszönik Váradiné Vajas Kati néninek és Váradi
Laci bácsinak, Marcsi néninek a Sareptából, hogy megszervezték és lebonyolították ezt a tartalmas tábort! Köszönik a
munkába bekapcsolódó pedagógusok segítségét és az iskola
támogatását!
Nagyné Smányi Hedvig

Úszó tábor
A nyári reﬁs úszó tábor az idén is két hétig tartott. Az oktató
Csománé Fehér Andrea tanárnő volt. Több tanár is bekapcsolódott a munkába felügyelőként. A gyerekek több csoportban vehettek részt a délelőtti oktatáson. A nagyok a mély vízben
gyakorolhattak, és új úszásnemeket sajátíthattak el. A többiek
ügyesen siklottak, tudtak víz alatt tempózni. Közülük néhányan
át is mehettek a nagyokhoz.
A legﬁatalabbak először megszokták a vizet, megtanultak
siklani, játszottak a vízben. A tízórai szünetben mindenki
pihenhetett, focizhatott. Mindenki jól érezte magát a táborban.
A gyerekek nevében is köszönöm Csománé Fehér Andrea tanár

