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Tanulmányi kiránduláson a Velencei - tónál 

 
 2015 tavaszán kiderült, hogy iskolánk nyert egy pályázaton, ami több program létrejöttét 

lehetővé tette az elkövetkezendő időszakban. Az első ilyen program egy, az egész iskolára 

kiterjedő tanulmányi kirándulás volt, amit az utolsó tanítási napra terveztünk. 

Reggel 7-kor indultunk két busszal a Velencei-tóhoz. Első állomásunk Dinnyésen volt, ahol 

egy vármakett-parkot néztünk meg. A tulajdonos a saját telkén építi ezt a parkot, a saját két 

kezével. A maketteken kívül fejfák is találhatóak itt, nagy fejedelmeinknek, királyainknak 

emléket állítva. A park felülnézetből a Nagy-Magyarország alaprajzát mintázza, és olyan várak 

kicsinyített mását mutatja be, melyek ma már csak rom formájában találhatóak meg. A parkban 

játszótér is található leleményes játékokkal. Nagyon érdekes és szép kivitelű az egész. A 

tulajdonos "tárlatvezetése" pedig igen színes és sokrétű. 

 
  

DINNYÉS- VÁRPARK 

  

A következő állomásunk Agárdon volt, a Gárdonyi Emlékháznál, ahol a pár éve felállított 

Rönkvárat is birtokba vehettük egy jóízű játék erejéig. Miután kicsit késtünk, várnunk kellett, 

míg az előző csoport, akit helyettünk beengedtek, végez. Közben a gyerekek körbenéztek a 
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területen és nagy élvezettel birtokba vették a kötélpályán függő csúszóeszközt és a többi játékot 

(a csúszkát mi felnőttek is kipróbáltuk... szuper volt! :-) ).  

Az emlékházban sok érdekességet tudhattunk meg Gárdonyi Géza életéről és családjáról. 

Láthattuk bizonyítványát, könyveit, titkosírás mintáit, rajzait, fényképeket, portrét róla, konyhai 

eszközöket abból az időből, mikor ott élt, és egy terepasztalt az egri várról, amit helyi diákok 

készítettek. 

 

 
 

A múzeum után jött a csata. :-)  

A rönkvárban rövid időn belül megalakult a török és magyar csapat, akik aztán több játékban 

mérték össze erejüket (külön az alsósok és külön a felsősök). A vár alatti kazamatarendszerből 

ágyúgolyókat kellett gyűjteni. Az összegyűjtött labdáktól aztán meg kellett szabadulni a 

következő játék során. Ezután jött a pajzsokba kapaszkodva történő versenyfutás a vár körül és 

a kötélhúzó verseny. Borzasztóan élvezte az egész társaság a játékot. Mi, felnőttek is nagy 

élvezettel néztük őket, a kazamatákba pedig páran le is másztunk, oly kecsegtető volt a 

kinézetük. Nagyon tetszetős és ötletes az egész vár felépítése, és a játékok is, amikkel a 

gyerekeket szórakoztatják. 



 

 
  

GÁRDONYI RÖNKVÁR 

  

http://gardonykultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=99


Miután megvívtuk a győztes csatát, tovább indultunk ebédelni Velencére. Egy hangulatos kis 

vendéglőben volt megrendelve az ebédünk, ahol nagyon szívélyesen fogadtak bennünket és már 

előre megterített asztallal vártak. Hideg gyümölcs-krémlevest kaptunk és rántott pulykamellet 

sült krumplival. A rántott szeletek akkorák voltak, hogy az egész tányért betakarták - nagyon 

jóllaktunk :-). 

 
Ebéd után elérkezett a várva várt pillanat, amikor elindultunk a strandra. Hála Istennek, nagyon 

szép időnk volt, gyönyörűen sütött a nap, meleg is volt, így mindenkinek jólesett a vízben 

hűsölni. Ki se lehetett hozni a gyerekeket, úgy élvezték. A tanárbácsik húzták - vonták az 

úszógumisokat, dobálták a nagyobbakat a vízbe, birkóztak - ki az erősebb (az egyszem tanár a 

ráakaszkodó 3-4 gyerek ellenében :-) ). Volt fröcskölés, vízipisztolyozás, labdázás, 

jégkrémezés... minden, ami a vízparton elképzelhető. 

 
Szép nap volt ez az idei tanév utolsója. Volt benne rendhagyó földrajzóra, történelemóra, 

irodalomóra, testnevelés óra és egy kis viselkedéskultúra is :-)  Ezen kívül pedig sok játék és 

kacagás. :-) 

Köszönjük a lehetőséget és a szervezést! 

 



Pedagógus továbbképzések 
  

Pedagógusaink a megnyert pályázat keretén belül többféle témában, több továbbképzésen is 

részt vehettek. Sok régi ismeret frissülhetett fel bennünk és nagyon sok hasznos, új ismeretre is 

szert tettünk. Tanultunk új módszereket, melyeket lelkesen igyekszünk alkalmazni, ezzel 

hatékonyabbá téve mind az oktatásunkat, mind a nevelésünket. A továbbképzéseknek más jó 

oldala is volt - felért egy-egy csapatépítő tréninggel is. Köszönjük, hogy részt vehettünk rajtuk!  
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Sportszereket és tanítási segédeszközöket vehettünk 

 
 A pályázat keretén belül 1,5 millió Ft értékben szerezhettünk be különféle sportszereket illetve 

tanítási segédeszközöket. A teljesség igénye nélkül néhány példa: 

A gyerekek kedvence az új csocsóasztal és a boxzsák. De ezeken kívül vehettünk számos labdát, 

pingpong és tollaslabda ütőket, ugrálóköteleket, hálókat, kosárlabda-palánkot, hullahopp-

karikákat és más egyéb eszközöket is. 

Tanítási segédeszközként beszerezhettünk többek között kerti szerszámokat, vetőmagokat, 

fogmodellt, öltöztethető csecsemő-babát, aminek a szakiskolai gyakorlaton vesszük majd nagy 

hasznát. 

 

Komplex nap az 

iskolában 
  

A 2015/16-os tanévünk első hete 

rendkívülire sikeredett. Miután kedden 

elkezdődött a tanítás, csütörtökön máris 

valami más következett. A megnyert 

pályázat keretében egy úgynevezett 

komplex napon vehettünk részt, mely igen 

sokrétű volt. A diákok négy helyszínen, 

három különböző témában kaptak 

segítséget az élet rögös útjain való 

eligazodáshoz. 

 

Az első két helyszínen más-más 

megközelítéssel, de azt próbálták a 
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szervezők megmutatni, hogyan is lehetne a konfliktusainkat, egymással való nézeteltéréseinket, 

problémáinkat kezelni. Mindezt játékosan, beszélgetve, vetítésekkel megtűzdelve, 

korosztályoknak megfelelően. 

 

 

 
 

 
  



 
 

 
  

A harmadik helyszínen balesetmegelőzéssel foglalkoztak. Rövid kisfilmekkel, kirakós 

képekkel  beszélgették végig, mire is kéne odafigyelni nap  mint nap, hogy elkerülhessük a 

baleseteket. Alapvető elsősegélynyújtási ismeretekkel is gazdagabbak lettek a gyerekek. 



 
 

A negyedik helyszín a "gazdálkodj okosan" témakörrel foglalkozott. Itt is kisfilmeken és 

játékos feladatokon keresztül igyekeztek bemutatni ennek a komoly témának a fontosságát. 

"Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!" 

 

 
 

Hosszú nap volt, de reményeink szerint nagyon hasznos. :-) 

 

 



Egészségnap az iskolában 

 
2015 őszén rendkívüli első tanítási 

hetünk pénteken az egészségnappal 

folytatódott. Ez a jeles nap izgalmasan 

indult - megérkezett az iskolába egy 

olyan játék, amit addig még nem sokan 

ismertek. Az aulában állították fel és a 

nap végéig el se lehetett onnan kergetni a 

gyerekeket. Ez az izgalmas játék a rodeo-

ball volt. 

 

A nap eseményei ismét több helyszínen 

zajlottak. Az első teremben az egészséges 

táplálkozásról beszélgettek a 

foglalkozásvezetővel a gyerekek. Sok 

szemléltető eszközzel, játékkal volt 

fűszerezve ez a különböző táplálékokról 

szóló előadás. 

 

 
 

Egy másik teremben salátázás folyt - mi a szerepe a gyümölcsöknek, zöldségeknek az 

étrendünkben, mire kell figyelni a vitaminszükségletünkkel kapcsolatban. A beszélgetés 

tettekben folytatódott, igazi salátákat kóstolgathattak a bátor résztvevők. 
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A harmadik helyszín a rossz idő miatt a tornaterem volt, ahol íjászkodás folyt. Ez sokaknak 

nem volt már újdonság, de azért élvezték a lövöldözést. :-) 

 
 

Az aulában foglaltak helyet a kézművesek. Itt nagyon sokféle dolgot lehetett készíteni - 

gyöngyöt fűztek, őszi díszeket készítettek, festettek, színeztek a gyerekek hatalmas lendülettel. 



 
 

A kicsik még játszhattak különböző sporteszközökkel az udvaron (hála Istennek a nap végére 

kisütött a nap), és még ajándék zsákbamacskákat is kaptak. Nagy volt az örömük! :-) 

  

 

  

 



A nagyok drogprevenciós előadással zárták a napot. 
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Támogatást kaptunk 
 2015 szeptemberében nagy meglepetésben volt részünk. Egyszer csak megjelent egy futár, aki 

egy nagy csomagot hozott iskolánk számára. Éppen semmi küldeményt nem vártunk, így 

kíváncsian bontottuk ki a dobozt, hogy kiderüljön, mi van benne és honnan érkezett. A 

dobozból különféle papíráru, irodai kellékek kerültek elő. Az is hamarosan kiderült, hogy 

honnan érkezett. Református Egyházunk nagy összegű állami támogatást kapott, amiből 

minden oktatási intézményének bevásárolt különböző eszközöket és azt ajándékként elküldte. 

Ezúton is köszönjük a támogatást! :-) 
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