Beszámoló
Kalandtábor
2017. június 26-30.
Idén sem maradhatott el iskolánk keretein belül szervezett Kalandtábor. Hagyományosan
június utolsó hetében került sor az gyülekezet Emmaus házában. Idén ugyan kisebb létszámmal, de
annál családiasabb légkörben tölthettünk el öt napot, ahol a gyerekek az iskolai keretekből kilépve
kereshették egymás társaságát, barátságok erősödtek meg, illetve alakultak ki.
A hét folyamán az ókori Görög Birodalomba kalauzoltuk a gyermekeket Pál apostol nyomán.
A gyerekek négy családot alkottak, s vettek részt a hét folyamán csapatjátékokban.
Délelőttönként megismerkedtek a görög katonasággal, istenekkel, és az olimpiai játékok
kialakulásával, és bepillanthattak a görög színház rövid történetével, a társadalmi szokásokkal,
öltözettel. Minden nap megismerhettek egy rövid részt a bibliából, Pál apostol Görög birodalomban
való munkálkodása alapján, és egy-egy igét megtanultak. Ezt követte a kézműves foglalkozás, amikor
kipróbálhatták a kötözött batikolást, karkötőt készítettünk, decopauge technikával faliképet,
újrahasznosítottunk CD lemezeket, kinőtt pólókból csomózással szatyrot „varázsoltunk”.
Mindennapos program volt a reggeli torna és az esti mozgolódás. Első este kérdésekre keresték a
megfelelő választ miközben futkároztak a tábor öt egymástól távollévő pontja között, másik este a
„szétszéledt bárányokat” gyűjtötték a pásztorokhoz. Szerdán délutántól estig tollaslabda, ping-pong,
röplabda, torna, sportágakban mérték összetudásukat nagy lelkesedéssel. Évek óta minden
csütörtökön már délután kezdetét veszi a lakomára való készülődés. A vízi pisztoly és vízibomba csata
után korhű ruhákat alkottunk, azokat magunkra öltve vártuk a finom és sokszor különleges, jellegzetes
ételek kóstolását. Idén a lakoma előtt és után görög táncot tanultak és táncházban szórakoztak szegedi
görög néptánc csoport vezetésével. A kötött programok és közös játékok mellett bőven volt szabad
játékidő számukra.
Esténként kis áttekintést és képes ízelítőt készítettünk, amit nagy izgalommal vártak, örömmel látták
viszont a nap humoros, vidám pillanatait.
A hazautazás napján megkértük őket, hogy írják le mi volt jó a héten, mi tetszett legjobban! Had
idézzek néhány gondolatot a gyerekektől:
„ Minden nap legyen vízi pisztoly és vízibomba csata!”
„ Jó volt az esti báránykeresés, és az olimpia.”
„ Az aranymondások felmondása.” (Milyen jó hallani egy tanárnak, hogy a számonkérés lehet jó is!)
„ Az esti tábori híradó.”

„ A Fele sem igaz vetélkedő.”
„ A reggeli torna.”
„ Az esti csendpercek.”
„ A sok éneklés, a görög tánc, a reggeli énekes ébresztés.”
„ Jó szobabeosztás, humoros tanárok!”
„ Kézműveskedések.”
A táborban 44 gyermek, akik közül a legfiatalabb 6 éves és a legidősebb 12 éves volt, 4 pedagógus
és 2 diáksegítő „kalandozhatott”.
Köszönöm Véghné Tóth Izabella, Sárdi Marianna kolléganőim, Farkas István lelkipásztor és Benczúr
Bettina református gimnázium diákjának, Sümegi Bálint idén nyolcadik osztályt végzett általános
iskolás tanulónknak a segítségét, lelkiismeretes kiváló munkájukat.
Köszönet és hála szavak illetik a rólunk gondoskodó Mennyei Atyát, aki erőt, egészséget adott az idei
táboroztatáshoz, és bízunk abban, hogy jövőre folytathatjuk ezt a sok-sok kellemes órát, élményt
nyújtó lehetőséget.
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