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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 22-26. 
 
Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 5. A osztálya Jávorkútra - a Bükki 
Nemzeti Park- tervezi osztálytáborát. 
 
A hét során erdei iskolai programokon veszünk majd részt. 
 
Terveink szerint:- a Jávorkúti tanösvény segítségével megismerkedünk a Bükki Nemzeti Park 
növény- és állatvilágával. 
 
                           -vízvizsgálatot végzünk 
 
                           -madarat gyűrűzünk 
                           
                           -túrázunk, játszunk. 
 
Ellátásunkról a Jávorkút Panzió gondoskodik. Az utazás tömegközlekedési eszközökkel 
történik. 
 
                     
 
                                                                                                   Csubik Ágnes 
                                                                                                    osztályfőnök 
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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 22-26. 
 

 Az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola 5. A osztálya 16 fővel és 2 
kísérőtanárral (Virághalmy Balázsné, Csubik Ágnes osztályfőnök) Jávorkúton - a Bükki 
Nemzeti Park területén- táborozott. 
 
Az időjárás elég kellemetlen volt (napközben 13C ), de ez nem rontott a diákok vidám 
hangulatán. 
 
Hosszas vonatozás, villamosozás, buszozás, gyaloglás után elfoglaltuk szállásunkat a Jávorkút 
Panzióban.  
Az első nap délutánján megismerkedtünk a környékkel (jávorkúti tanösvény), Jávorkút 
történelmével. Ebben segítségünkre volt vezetőnk, Péter bácsi, aki egész héten velünk volt. 
 
Másnap –az esős idő miatt- a rétet vittük a terembe, megnéztük és elemeztük a Mikrokozmosz 
c. filmet, ami a rét egy napját mutatja be. Majd délután közösségépítő játékokat játszottunk. 
 
Szerdán madarakat fogtunk és gyűrűztünk a Madártani Egyesület tagjának segítségével. 
Kipróbáltunk különböző játékokat- íjászat, különleges fáramászás, kötélen való sétálás. 
Délután vízvizsgálatot tartottunk (jávorkúti forrás, Bolhás-forrás), amit hatalmas zápor 
szakított félbe. 
 
Csütörtökön 17 km-es túrát tettünk a Bükkben, közben növényeket vizsgáltunk, állatokat 
tanulmányoztunk. 
 
Pénteken a hét ismereteiből rendeztünk vetélkedőt, majd játszottunk. 
 
A gyerekek szabadidejükben a füves pályán métáztak, a klubhelyiségben társasjátékoztak. 
Az ellátás kitűnő volt, finom ételeket és meleg teát kaptunk. 
 
Természetesen a lelki „táplálék” sem maradt el- templom hiányában- reggeli és esti ima, ill. 
beszélgetések, játékok formájában. 
 
Vidám, tartalmas, tanulságos hetet töltöttünk együtt. 
 
 
 
                     
 
                                                                                                   Csubik Ágnes 
                                                                                                    osztályfőnök 
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5.A Jávorkút 

2015. június 22-26. 
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