ERDEI ISKOLA

Iskolánk sikeres TÁMOP 3.1.4-C pályázatának köszönhetően 3 napos erdei iskolába
mentünk Vác-Szendehely Katalinpusztára .

Érkezésünkkor még nem tudtuk elfoglalni a szobákat, ezért szabad foglalkozásként
felfedeztük a táborhelyet, megcsodáltuk a vadaskert állatait, kipróbáltuk a játszóteret és az
óriási kötélpályát, meglátogattuk az erdei boltot, majd rövid sétát tettünk a táborhely közvetlen
környezetében is. Délután az erdész bácsi tereptan foglalkozást tartott, amelyen
megismerkedtünk a térképpel és a túra jelzésekkel. A nap legizgalmasabb programja az
éjszakai túra volt, ahol nem használhattunk elemlámpát. A sötét erdőbe érve bátorságpróba
következett, párosával kellett eljutni Melinda nénihez, csakhogy István bácsi a vaddisznó
hangjával ijesztgetett bennünket. Nagyon féltünk, de a túra után mindenki önfeledten mesélt az
élményeiről. A második napon a gyógynövényekről tanultunk, megtudtuk, hogy az őszi kikerics
lehet majd a jövőben a rák gyógyszere. Sok gyógynövénnyel ismerkedtünk meg, a tábor
területén sokat meg is kóstolhattunk. Délután izgalmas erdei tanösvényre mentünk, átkeltünk
Európa legnagyobb erdei függőhídján is. A hosszú túra után cinkeetetőt készítettünk. A vacsora
után Andi néni bibliai növényekről készített számunkra feladatokat, majd Melinda néni
kérdéseket tett fel Katalinpuszta élővilágáról, ezután az estét közösségi játékokkal folytattuk.
Ági néni megtanított bennünket makaózni, amit aztán szabadidőnkben sokszor gyakoroltunk.
Szerettünk volna tábortüzet gyújtani, de sajnos nem találtunk gyufát, helyette a szobánkban
„pizsama partit”tartottunk. Az utolsó napon pakolás és rendrakás után parkvasutazni indultunk.
Sajnos az egyik menet alkalmával a szerelvény kisiklott, amit a Debreceni Tv is felvett, de
komolyabb sérülés nélkül, vidáman indultunk vissza a táborhelyre. Ezután kisragadozókról
hallhattunk érdekes előadást, az erdész bácsi egy Cuki nevű vadászgörénnyel lepett meg
minket. Szabadidőnkben sokat számháborúztunk és ipiapacsoztunk, kihasználtuk a remek
időjárást, szinte egész nap a jó levegőn voltunk.

Nagyon élveztük a 3 napot, rengeteg élménnyel, tudással gazdagodtunk, bármikor szívesen
visszamennénk. Köszönjük iskolánknak a lehetőséget, a kísérő szülőknek (Putnai Zsófia,
Nagyné Juhász Alexa) és a pedagógusoknak a gondoskodást.

Bándli Zsófi, Németh Tímea, Tóth Csenge 5.a osztályos tanulók.
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