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ISKOLA

Beszámoló a 2019- es Erzsébet táborról
Zánka, 2019.07.07 – 07.12.

Ahogy immár sokadik éve, most is nagy várakozás előzte meg az Erzsébet
táborozásunkat. Izgatottan vártuk az utazás napját Zánkára, közel 60 tanulónkkal
együtt.
A tábor előszervezésében voltak változások az előző évekhez képest (gondolok itt az
online lefoglalható programokra - az új rendszer szerint online kell időpontot foglalni
az egyes tevékenységekre, így gyakran kellett figyelni a pályázati felületet, és
regisztrálni több – az elnevezés szerint ígéretesnek tűnő programra), de, ezt
intézményvezetőnk: Podmaniczky Ágnes és Erika néni sikerrel megoldotta. Továbbá
sikerült megoldani a „cseregyerekek” szervezését is.
Végre elérkezett a nagy nap! Július 7-én, vasárnap reggel ¾ 7-kor teljes létszámmal
csoportosultunk az iskola előtt.
Kísérőink voltak: Hangodi Marika
néni, Szabó Jánosné - Erika
néni, Kántor Mónika néni, Kópor
Vivi néni, Hernyes Gábor bácsi
és jómagam, Pozsik Barbi néni.
A

start

reggelén

volt,

aki
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betegség miatt sajnos nem tudott eljönni, reménykedve a jövő évi újrapróbálkozásban.
A

gyerekek

felkészülten,

chipsszel,

szendvicsekkel, üdítőkkel és hordozható
hanglejátszóval, valamint egyéb technikai
kütyükkel felszerelkezve indultak útra. A
buszon zsizsegtek, viccelődtek egymással
és percenként kérdezték meg, hogy mikor érkezünk már meg Zánkára.
Az út kicsit hosszú volt, de mindezt
feledtette az érkezés pillanata. Erika néni
„becsekkolt, azaz regisztrált (CHECK IN CHILL OUT), majd mi is csatlakoztunk
hozzá és megkaptuk az 5 napra szóló
karszalagunkat (mert tudjuk, hogy CSAK A
PIROS, CSAK A PIROS…HÉ…HÉ).
A tábor elfoglalása után (1-es tábor) az
ajándékcsomagok

(kulacs,

esőköpeny,

törülköző, póló, tájékoztató, információs
füzet a tábori szabályokról és a házirendről)
átvétele is megtörtént hatalmas ujjongás közepette.
Egy kis pihenő és felfrissülés után az ebédlő felé
vettük az irányt. Az út sokak számára már ismerős
volt. Az érkezés napján program még nem várt
ránk, csak elfoglalta mindenki a tábor ágyát,
sétálgattunk, vacsora után pedig tábornyitó és
diszkó következett, amit nagyon élveztek, még a
legkisebbek is és az először velünk táborozók is.
Minden nap minden reggelén kőbe vésett programokkal várták a gyerekeket, kinek
kedve szerint. A reggeli ébresztő és a reggeli torna a TESÓ - k (Tábori Együttélést
Segítő Operatív munkatárs) szervezésében nem minden esetben aratott nagy sikert.
Ezután a szoba tisztaságának ellenőrzése következett saját szervezésben, Mónika
néni szervezésével, végül a reggeli következett.
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Heti teljesítendők:
Hétfőtől csütörtökig játékos kihívások invitálták a gyermekeket, hogy még
tartalmasabban teljenek napjaik.
Hétfőn – Szerezz új 5 barátot (minél többet ismerkedjenek, minél több táborlakóval
teremtsenek kapcsolatot)
Kedd – Tanulj és taníts (a diákoknak egymástól kellett tanulni valami érdekeset, amit
eddig nem ismertek)
Szerda – Pacsinap (ez egy kihívás volt)
Csütörtök (mindenki köszönetet mondhatott az együtt töltött pillanatokért)

Nézzük a hét programjait:
Hétfő:
Délelőtt

ügyességi

szupernél-szuperebb

versenyen
feladatokkal

vettünk
(kötél

részt,

tele

ügyességi,

kardvívás polifoam úszássegítő rúddal, kooperációs ernyő
labdákkal, Seriff-es játék).
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Délután:
Kézműves foglalkozáson voltunk a Csorsza patak melletti Tájházban és csak ámultunk
a lehetőségek tengerétől. Volt aki, karkötőt font, volt, aki táskát festett, volt, aki
kőkaktuszt pingált. Bátran állíthatom, hogy kivételes alkotások születtek!
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Majd utunk a „lövészárokhoz” vezetett, a lézerharc terepéhez, ahol 2 csapatnak kellett
megvívnia egymással, játékfegyverekkel és az érzékelő sisakok segítségével.
Hatalmas csata volt!

Délután: Végre lesétáltunk a Balatonhoz. Volt nap, mikor sétálva, volt mikor igénybe
vettük a kisvonatot. Sajnos az időjárás ellenünk volt, mert első 2 nap nem tudtunk
fürdeni - a gyerekek nagy bánatára, de a további napokon azt hiszem bepótoltuk az
elmaradt napokat. Volt ott vízikalandpark is, a tanár nénik örömére.

Kedd:
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Délelőtt

és

délután

is

a

nagy

létszám

miatt

kalandparkoztunk, azaz a drótkötélpályán próbáltuk a
feladatokat végrehajtani. Volt ott tennivaló kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, például falmászás és ügyességi
feladat is. Aki még nem volt, most félelmét leküzdve, de
teljesítette az előtte álló akadályokat. A képek magukért
beszélnek.

Majd következett az est fénypontja: Freddie adott koncertet a nagysátorban. Csak úgy
csattogtak a telefonok, lőtték a szelfiket.
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Szerda:
Sárkányhajózással indítottuk a mai napot. Előtte kaptunk kiképzést,
majd mentőmellényt húztunk, elhelyezkedtek a dobosok és
hajráztunk, ki ügyesen, ki kevésbé, de mindenképp lelkesen.

A parton közben zajlott a kispályás foci, amelyben gyermekeink remekeltek.
Részt vettünk számháborúban, szablyavíváson.
Az este folyamán éjszakai akadályversenyre indultunk, a Marvel kapitány és társai
filmre alapozva. Nagyon-nagyon ügyesek voltak, szinte mindentudóak! Büszkék
voltunk rájuk!
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Csütörtök:
Délelőtt: trambulinozás, paintballozás, fürdés, íjászat – elég vegyes programokkal
regisztráltak bennünket Marika néni és Erika néni, de elfáradni nem volt időnk.
Délután részünk volt az Utazó Planetárium által nyújtott élményben. Két hatalmas
felfújt gömbe kellett beülni, befeküdni, ahol egy ismeretterjesztő kisfilmet vetítettek a
bolygókról.

A Ki – Mit – Tud - ról se felejtkezzünk
el. Hatalmas és egyedülálló sikert
aratott Esch Patrícia, Kovács Kati
számával és Kanalas Martin, táncos
lábú gyermekünk. Vastapsot kaptak!
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A záró est előtt még a táborban a TESÓ – k kiosztották a megérdemelt okleveleket.

Kanalas Martin – Ki mit tud - tánc kategória – III. helyezett
Esch Patrícia – Ki mit tud – ének kategória – I. helyezett
Nagyfiúk Malik csapata – Foci bajnokság – különdíj
Kőhalmi Zétény – gólkirály
Dányi csapat (alsósok) – focibajnokság – II. helyezett
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Este a tábortűz és a záróest következett. Volt ott
sírás, nevetés, dedikálás és persze a hatalmas
„buliiiiii”

füstfelhőkkel

és

zenével!

Közösen

énekeltük az Erzsébet-dalt.

Péntek:
Már csak a reggeli utáni utolsó csomagellenőrzések maradtak, bepakolás és az
indulás. Délutáni órákban értünk haza, kifáradva, teli élményekkel. A szülők inkább
kíváncsian, mint aggódva várták a gyerekeiket, hiszen az egy hét folyamán minden
este kaptak képes-szöveges beszámolót a facebook- os csoportban, köszönhetően
Andi néninek, akinek esténként elküldtük az aznapi történéseket fényképek
formájában, és aki mindig gondoskodott arról, hogy időben feltöltésre kerüljenek azok.
A visszajelzések alapján a szülők igen hálásak voltak érte.
Ezúton

is

köszönjük

az

iskolánk

igazgatójának,

Ági

néninek,

igazgató-

helyettesünknek, Andi néninek, hogy segítették a szervezést és támogatóink maradtak
a tábor utolsó napjáig, utolsó órájáig, azaz a hazaérkezésünkig.
Bízom benne, hogy mindenkinek nagyon tartalmas és élvezetes volt ez a hét. Nekünk,
bízva állíthatom a többi kísérőnk nevében - az volt. Igaz, hogy állandó volt a készenlét,
de megéri a gyermekek örömét látva nap, mint nap.
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Indulónk:
„Mi vagyunk a pirosak
indulónkat most hallgasd
Nyári 1 a mi helyünk
táborozni jöjj velünk.
Sok élmény és barátság
kötődik most itt Zánkán
Csak a piros, csak a piros - héj, héj
Csak a piros, csak a piros - héj, héj”

…és végül egy-két aranyköpés” (név nélkül)
-

felcsináltuk a vizet (lenn a Balaton partján)

-

üljön Mózes a szádra

-

jó keveset voltunk ma a hotelben…(mármint a nyári 1-ben)

-

mi már összepakoltunk, a fürdőruhát meg kidobtam…

-

meddig töltötték csapról a Balatont?

-

én már átúsztam a másik Balatont

-

menj már egy kicsit napozni (roma gyermeknek)
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…és akikre büszkék lehetünk…

Reméljük, hogy jövőre ugyanitt és újra Veletek!
Köszönjük…

Pozsik Barbara
DÖK patronáló pedagógus
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