
Cseresznyési tábor

2015. június 22-26.

Hagyományainkhoz híven 2015 júniusában is meghirdettük alsó tagozatos tanulóink számára a nyári
szabadidős táborunkat. Kedvenc helyünkre, a Cseresznyéskert Erdei Iskolába vártuk a kalandokra
vágyó tanulóinkat.
Az eseménydús 5 napon az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, barátkozások és az érdekes
programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a táborozóknak.
Az első napon többen visszatérő törzsvendégként foglalták el a gyönyörűen felújított szobákat. A
reggeleket zenés tornával kezdtük, így igyekeztünk a gyerekek napjait frissen és vidáman indítani.
A hét folyamán a programok közül mindenki kedvére válogathatott. A szabadidőben az ügyes kezű
gyerekek papírból, textilből ajándéktárgyakat, „doboz-akváriumot” készítettek, pólót batikoltak,
barátságkarkötőt fontak vagy éppen a fonalgrafikát próbálták ki.
A sportolni vágyók számos labdajáték közül választhattak, valamint futó-, hulahoppkarika-, kötélhajtó-
és húzó versenyeket rendeztünk.
Ezen a nyáron sem maradt el a számháború, szépségverseny, bungiépítés, rókavadászat és az igazán
izgalmas éjszakai túra.

A tábor környékének felfedezésére gyalog-és kerékpártúrákat szerveztünk, miközben tanulmányoztuk
az erdő titokzatos növény-és állatvilágát. Végigjártuk azt az ösvényt is, amelyen az elmúlt években
annyiszor Bencze Barna tanár Úr vezetett végig bennünket.



Sikere volt a zenés esteknek, ahol a kicsik és nagyok együtt táncoltak a fülbemászó ritmusokra.
A bátrak éjszakai túrára is vállalkozhattak a titokzatos erdőben. A jó hangulat a takarodók után is
megmaradt - a szobákból kiszűrődő vidám kacajok árulkodtak a felhőtlen jókedvről.

Önzetlen szülői segítőink is voltak, akik szabadidejüket áldozták, hogy még több izgalmas perc részesei
lehessünk. Nickl Áron anyukája Jusztina néni palacsinta-lakomával lepett meg bennünket. Különleges
élményt nyújtott táborozóinknak Szutor Zalán apukája Péter bácsi csillag- és bolygóvizsgáló éjszakája.
Segítségünkre voltak iskolánk régi tanítványai, akik lelkesen részt vettek a hét programjaiban.

Köszönjük, hogy gondoltak ránk!

Külön köszönettel tartozunk Szoó Istvánné Csöpike néninek, Nickl Marika néninek, akik mindennap
teljesítették kívánságainkat! Köszönet Önkormányzatunknak, a Csengey Dénes Kulturális Központ
dolgozóinak, hogy biztosították számunkra ezt a remek helyszínt, ahová minden nyáron jó visszatérni!

A vidám nyári napokra visszagondolva bízunk abban, hogy a táborban dolgozó pedagóguscsapatnak
köszönhetően minden gyermekünk igazi nyári élményekkel gazdagodva térhetett haza a táborból.

(A táborban készült fényképeket megtekinthetik honlapunk képgalériájában.)


