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Hétfő 

A gyülekező és névsorolvasás után 3 nagyobb csoportra osztottuk a tanulókat, majd újabb, 

korosztályuknak megfelelően nyolc kisebb csapatot alkottak a gyerekek. A csapatkapitányok 

és a segítő pedagógusok közreműködésével csapatnevet és jelmondatot választottak.  

Játékos feladatok megoldásával ismertettük össze a különböző korosztályú gyerekeket. 

Délután tartottuk a csapatok közötti játékos sorversenyeket, ahol ügyességi és gyorsasági 

feladatokat kellet megoldaniuk. Minden versenyző zseton jutalomban részesült, amit egész 

héten adtunk a versenyfeladatok végrehajtásakor. 

 

Kedd 

Ekkor került sor művészeti nevelés keretében a plakátkészítésre, témája a tábor élete volt: a 

sport, a környezeti nevelés és az egészséges életmód. Emellett forgószínpad szerűen activityt 

játszottunk, a tanulók ismereteire alapozott TOTÓ-t töltöttünk ki, valamint volt német 

nemzetiségi táncfoglalkozás és gyermekjátékok.  

Délután a városi strand területén úszóversenyt, strandfocit és strandröplabda játékot 

szerveztünk. 

 

Szerda 

Autóbuszos kiránduláson vettünk részt Budapesten, ahol meglátogattuk a Magyar Olimpiai és 

Sportmúzeumot, szakszerű és élvezetes idegenvezetéssel. 

Könnyű hideg ebéd után elsétáltunk a Groupama Sportarénába, ahol két csoportban 

ismerkedtünk hazánk egyik legnagyobb sportcentrumával. Mindannyiunkat lenyűgözött a 

hatalmas aréna, és elgondolkodtatott a kiszolgáló helyiségek pazar színvonala. Milyen jó lenne, 

ha oktatási intézményeink műszaki állapota, felszereltsége csak megközelítené az ott látottakat!  

Mindenkit megfogott az Albert Flórián emlékkiállítás gyűjteménye. 

A hazautazás gördülékeny volt, fagylaltozással zártuk a napot. 

 

 

 



Csütörtök 

Mivel nagyon forró napunk volt, ezért csak rövid sétát tettünk a z Ürgemezei tanösvényen, 

sajnos egy védett állattal sem találkoztunk, de az árvalányhaj szigetek hősiesen bólogattak a 

nyári kánikulában. Sétánk során lelkesen gyűjtötték a gyerekek az erdő kincseit vigyázva a 

természeti értékekre.  

A hűs lombok között többfordulós számháborút vívtak a csapatok egymással, majd világ- és 

európa bajnok íjászok ismertették meg velünk ezt a csodálatos sportot és kiszűrték a 

tehetségeket, toborozva őket az egyesületükbe.  

Délután a városi strand területén úszóversenyekkel, strandfocival és strandröplabda játékokkal 

folytattuk. 

 

Péntek 

A nyári kánikula miatt az egészséges életmód népszerűsítése a strandon zajlott. Mindegyik 

csapatnak külön étrendet kellett összeállítani egy megadott napszakra vonatkozóan, illetve 

meghatározni az ajánlott menü tápértékét és vitamintartalmát. Iskolánk védőnője segített a 

zsűrizésben. A hely adottságának köszönhetően több sportverseny döntőjére itt került sor, úgy, 

mint: asztalitenisz, bocsa, méta, baseball, úszás, strandfoci és strandröplabda. 

Délután a díjkiosztásra és a táborzárásra került sor. A gyerekek egész héten aktívan, lelkesen 

vettek részt a tábor összes programján.  

 

 


