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Osztályunk (2.c) már nagy izgalommal várta ezt a napot: erdei iskolába indultunk! 

Először, dózsásként! 

Péntek reggel a buszpályaudvaron találkoztunk, könnyed, s könnyes búcsút intve a szülőknek. 

Utazásunk során a hűvös, szeles  időjárás sem vette el a kedvünket. Gyönyörködtünk a táj 

szépségében, jókat beszélgettünk, nevettünk, míg megérkeztünk a Pangea Egyesült által működtetett 

táborhelyünkre, Pénzesgyőrbe. Szállásunkat még nem tudtuk azonnal elfoglalni, mert az előző 

csoport még az épületben tartózkodott és a „munka dandárját végezte”, azaz takarítottak!! 

Viktor, a tábor vezetője fogadott minket, s először ismertette a házirendet, a szabályokat:  az 

étkezésről magunk gondoskodunk, s a mosogatást, a takarítást is nekünk kell elvégezni. 

Egy kis pihenő után felfedezésre indultunk a „nagy ház” körül: bepillantottunk a gyümölcsösbe, a 

gyógynövényesbe és találkoztunk Buborékkal, Viktor hűséges kísérőjével. 

 



Délután az első programunkra, a kis bakonyi túra volt, ahol az erdő életével, élőközösségével 

ismerkedhettünk meg. 

Utunk a szó szoros értelmében árkon-bokron keresztül vezetett. Húztuk, vontuk, toltuk egymást, 

miközben hallgattuk az erdő „csendjét”, figyeltük a növényeket és megfogtunk minden tücsköt, 

bogarat. 

 



 

 



A túráról visszatérve elfogyasztottuk szerény ebédünket, elfoglaltuk szállásunkat, majd 

hemperegtünk, bukfenceztünk ugráltunk a réten, a fűben és igazán jól éreztük magunkat! 

Vacsoráig az aznap látottakról, hallottakról kooperatív foglalkozás keretében játékos feladatokat 

oldottak meg a gyerekek, barkácsoltak, színeztek. Majd következett a finom vacsora!   

A vacsora elkészítésében, a terítésben lelkesen segített a kiscsapat (tudjuk, az éhség nagyúr!), majd 

mindenki jóízűen falatozott, költötte el az asztalra tett egészséges étkeket. 

 

 



 

Vacsi után csillagászati programon vettünk részt. Sajnos csak félig sikerült, mert az égiek nem tették 

lehetővé, hogy a nagy teleszkóp segítségével jobban megfigyeljük az univerzum csodáit. Hideg idő és 

felhős ég volt. Így egy előadás keretében szereztünk még több ismeretet a Tejútrendszerről, a 

bolygókról és a csillagokról. 



 



 

Késő este,- fáradtan bár, de nem megtörve - az esti mese előtt egy fergeteges pizsi-partit rendeztünk. 

Igazi show volt! 

Majd mindenki belebújt hálózsákjába és ….. szép csendesen elaludt. 

Másnap a reggeli után, a Vadak és szelídek programra indultunk. Utunk során a patak vízében békát, 

halakat nézegettünk, köveket gyűjtöttünk, lovakat és őzeket láttunk. Viktor érdekes információkat 

osztott meg velünk az erdő vadjairól, életükről kiegészítve a környezetismeret órán látottakat és 

hallottakat. 



 

 



 

A túra után elfogyasztottuk a finom ebédet, majd a pakolás és rendtétel következett.  

Míg a tanító nénik a hivatalos ügyeket intézték, addig a gyerekek Viktort és Buborékot 

szórakoztatták:  tüzet oltottak (nem nagyot!!!), párbajoztak, futkároztak. 

Délután elpilledve indultunk haza, Veszprémbe. A buszon egymás szavába vágva sorolták a két nap 

eseményeit, élményeit.  



 

Jó volt hallgatni őket! 

A szülők a buszpályaudvaron vártak minket, s mindenki fáradtan, de mosolyogva és elégedetten tért 

haza. 

Utóirat: Mi, tanító nénik, büszkék voltunk és vagyunk osztályunkra, mert példamutatóan, igazi 

DÓZSÁSKÉNT viselkedtek gyerekeink. Odafigyeltek egymásra, segítőkészek, udvariasak és 

érdeklődőek voltak.  

Jó volt velük lenni, jó volt együtt lenni! Most lettünk igazi közösség! 



 

Köszönjük a szülők segítségét, felajánlásait is, mellyel hozzájárultak első, erdei iskolánk sikeres 

megvalósulásához! 

Készítette: Rácz Zoltánné Lovász Éva 


