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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Erdei iskola, zarándoklat 
DÁTUMA: 2015. 09.30-10.02. 

 
 

Erdei tábor meghívó 
4. évfolyam 

 
Sármelléken töltünk el három napot, ahol sok színes program vár rád, többek között 
részt veszünk madárgyűrűzésben,megnézzük a bivalyrezervátumot, a Balaton házat.  

 
Sokat tanulhatunk a természetről, a növényekről és állatokról.  

Játékos tanulás, közös programok is várnak rád.  
2015. szeptember 30 és október 2 között. 

 
Kísérő tanárok: Mickó néni, Ági néni, Zoli bácsi és Kati néni. 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Erdei iskola, zarándoklat 
DÁTUMA: 2015. 09.30-10.02. 
 

Tábori beszámoló 
Erdei iskola Sármellék 

  
Szeptember 30-án reggel 8 óra után két busszal indultunk a negyedik évfolyammal 
Sármellékre, hogy felfedezzük és alaposabban megismerjük a víz, vízpart élővilágát. 
Megérkezésünk után ebédeltünk és indultunk, hogy Fekete István nyomdokain járva 
megfigyelhessük a Kis-Balaton állatvilágát. Bejártuk a Diás-szigetet és békát 
szeretgettünk minden mennyiségben. Kellemesen elfáradva tértünk vissza a szállásra, 
ahol finom vacsora várt ránk. Utána fociztunk, fogócskáztunk még a sötétben is 
zseblámpáink fényénél. Este összeültünk és megbeszéltük a nap legvidámabb, 
legemlékezetesebb pillanatait és közös imával fejeztük be az első napot. 
Csütörtökön egész napos túrát tettünk, melynek első állomása a kápolnapusztai 
Bivalyrezervátum volt. Kísérőnk és vezetőnk Péter bácsi rengeteg érdekességet mesélt és 
minden kérdésünkre tudott válaszolni. Délután a Kányavári-szigeten sétáltunk és 
gombákat tanulmányoztunk. Eztán Zalaváron a Kis-Balaton Házat tekintettük meg. Ezen 
a napon egy kedves vendégünk is volt, Gábor atya, aki ott Zalaváron a bencés templom 
romjai között szentmisét mutatott be mindnyájunk örömére. Ezt a napot is játékkal és 
imával fejeztük be. 
A harmadik napon délelőtt a fenékpusztai Madártani Állomásra mentünk és 
meglátogattuk az itt ápolt beteg madarakat, még baglyot is simogathattunk. Megnéztük 
hogyan fogják be és gyűrűzik meg a madarakat majd  néhányan reptethettük is azokat. 
Rengeteg új dolgot tanultunk tollas barátainkról és elkötelezett természetvédőkké lettünk 
mindannyian. Finom ebéddel zárult a három napos program, fájó szívvel, de élményekkel 
telve indultunk haza. Házigazdáink Lívia néni és Géza bácsi mindent megtettek azért, 
hogy jól érezzük magunkat. Köszönjük nekik a sok kedvességet a finom ételeket és a 
csodás programokat! 
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