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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 21.- 24. 
 
 

Kedves Szülők! 

  

  

Az idei nyári tábor, a hagyományokhoz híven, Nagybörzsönyben lesz. 

  

Ideje: 2015. június 21-től 24-ig /vasárnap, hétfő, kedd, szerda/. 

  

  

Terveink között szerepel: kirándulások, utazás kisvasúttal Nagyirtásra, 
a falu nevezetességeinek megtekintése, sportfoglalkozások, játékok, 
kézműveskedés, „kuktáskodás” a konyhában. 

  

Kérem, aláhúzással jelezzék a gyermek részvételét a táborban. 

  

Budapest, 2015. május 26. 

  

                                                                  Köszönöm: Pálos Ildikó 

  

  
._._ ._._ ._._ ._._ ._._ ._._ ._._ ._._ ._._._._ ._._ ._._ ._._ ._._ ._._ ._._ 
 
 

 
A gyermek neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

  

Szeretne menni a táborba.                         Nem tud menni a táborba. 

  

  

  

                                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                                   Szülő aláírása 
 
Budapest, 2015. …………………. 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 
túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 21.- 24. 
 

 

A 2. a osztály nyári tábora 
Nagybörzsönyben  2015.  június 21-től 24-ig 

 

  

  

Nagy izgalommal ébredve a Nyugati pályaudvaron találkoztunk a 
vonatunk indulása előtt. A búcsú puszik és az integetés után Szobra, 
majd ott átszállva távolsági buszra kacskaringós utakon megérkeztünk 
Nagybörzsönybe. 

  

Először nem a szálláshelyünkre mentünk, hanem a hangulatos kisvasút 
Nagyirtásra vitte a társaságot. Az elemózsiánk elfogyasztása után 
számháborúztunk, sportversenyeket rendeztünk. Az aznapi utolsó 
kisvonattal visszaérve a jóleső fáradtság után következett a 
megérdemelt finom vacsora egy falusi fogadóban. 

Ezután már tele pocakkal mentünk a szálláshelyünkre, ahol már vártak 
minket a csomagjaink, amiket az egyik gyermek édesapja autóval hozott 
utánunk. 

  

A szobákban a gyerekek elfoglalták az iskolában már előre „lefoglalt” 
ágyakat, majd kipakolták a holmijukat. 

  

A következő napokban sok nevezetességet megnéztünk, köztük a híres 
vízimalmot, a tájházat, a bányásztemplomot és a fafaragó múzeumot is. 

  

A nagybörzsönyi kedves és nyugalmas falusi életet megismerő 
kirándulások, séták után a focipályán meccseket rendeztünk, 
röplabdáztunk, többfordulós pingpong versenyt szerveztünk. 

  

Sok közös játékban volt részünk, a „ki mit tud” vetélkedőn mindenki 
megmutathatta különleges képességeit. Sok alkalom adódott a jó ízű, 
közös beszélgetésekre. Egyik nap végén sem maradhatott el a várva 
várt esti mese. 
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Közösen készítettük el a reggeliket, vacsorákat és a 
finomságokat. A gyerekek érdekl
hogy a kemencében hogyan sülnek a husik, lepények, sütemények, 
amiket azután együtt ettünk meg.
  

Utolsó nap a tábortűz mellett szalonnát sütöttünk, énekeltünk, jókat 
nevettünk. Jókedvűen, tele élményekkel érkeztünk haza.
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Közösen készítettük el a reggeliket, vacsorákat és a 
finomságokat. A gyerekek érdeklődéssel figyelték, 
hogy a kemencében hogyan sülnek a husik, lepények, sütemények, 
amiket azután együtt ettünk meg. 

űz mellett szalonnát sütöttünk, énekeltünk, jókat 
en, tele élményekkel érkeztünk haza.   

 

 

hogy a kemencében hogyan sülnek a husik, lepények, sütemények, 

z mellett szalonnát sütöttünk, énekeltünk, jókat 
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