
EFOP-3.3.7-17-2017-00019 

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 

intézményekben. 

 

BLABLA 

2018. MÁJUS 

 

 

Erdei iskola 2018. 

A hagyományoknak megfelelően ebben a 

tanévben is erdei iskolai programon vettek 

részt a 6. és 4. osztályos tanulók 

osztályfőnökeikkel: Gabi nénivel, Dóri 

nénivel, a program állandó tanárával, 

Stallenberger Józsi bácsival. Az egy hetes 

programba bekapcsolódott még Rita néni, 

Andi néni, a túrába Veronika néni és Zsolti 

bácsi. Csodás egy hetet töltöttünk 

Magyaregregyen. Az idő is kegyes volt 

hozzánk, hiszen verőfényes nyári napok 

jellemezték ezt az időszakot. 

Mindennap reggel indultunk az iskolából, 

felszerelkezve finom teával, hideg és meleg 

vízzel a napi teendőkhöz. A megérkezés 

után természetesen az evésé volt a főszerep. 

Szükséges volt a reggeli elfogyasztása, 

mivel órarendszerinti programok 

következetek, melyek nem csupán asztalnál 

végzett munkát jelentettek, hanem mozgást, 

játékot, kirándulást. 

Már az első nap nagyon érdekes volt. Rita 

néni, aki a felsősöknek tanít történelmet 

megismertetett minket Máré vára 

történetével. Nagyon tetszett, ahogyan 

elmesélte. Felmentünk a várhoz, ami már 

önmagában is egy kisebb túrával volt 

egyenlő. Itt leültünk a vár kapuja elé és Rita 

néni mesélni kezdett. Íme a történet, hogy 

mindenki megismerje. 

Máré vár története, legendája. 

Egregy és Szentlászló között réges-régen 

két vár állott, az egyik Márévár volt a 

másikat pedig Miklósvárnak nevezték a vár 

urainak neve után. Mindketten igen 

gazdagok voltak, s a király kedvelt vitézei. 

Egy napon a király háborúba hívta katonáit. 

Máré vitéz azonnal indult is, elbúcsúzva 

szép, fiatal feleségétől. Miklós nem sietett 
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annyira, elkezdte a 

várát újjáépíteni. 

Közben meg-meglátogatta a másik várban 

egyedül maradt asszonyt, aki eleinte be sem 

engedte, de később egyre szívesebben 

fogadta. Telt, múlt az idő és a harmadik 

esztendőben Márévár asszonyának kislánya 

született. Miklós vitéz úgy megrémült 

tettétől, hogy azonnal a király táborába 

lovagolt. Ott aztán derekasan harcolt, és a 

tizenhét esztendei háborúskodás 

győzelemmel fejeződött be. A két várúr 

együtt indult haza. Máré már alig várta, 

hogy hazaérjen szeretett asszonyához, 

Miklós viszont egyre szótlanabb lett, ahogy 

közeledtek otthonukhoz. A várak alatti 

völgyben elváltak egymástól. A vár előtt 

Máré leghűségesebb cselédje lépett elő az 

erdőből és elmesélte mi történt, amíg ő a 

háborúban volt. Máré erre haragjában a 

várkapunak rontott,de az zárva volt, és nem 

tudta betörni. Hetek múlva nagy sereggel 

visszajött és ágyúval lerombolta a várát és 

utána a Miklósvárat is. Ezután ismét 

háborúba ment és ott lelte halálát. Márévár 

asszonya és gyönyörűszép leánya túlélte az 

ostromot. A pincébe menekültek, de a sok 

kő eltorlaszolta a kijáratot. Az asszony a sok 

kincs között étlen-szomjan halt meg. De 

előtte még elátkozta a lányát. Az válthatja 

meg az átok alól, aki megcsókolja a bika, 

kígyó és varangyos béka képében 

megjelenő lányt. El is érkezett az idő, hogy 

a terület új vadásza feloldhatta az átkot. 

Azonban az undok varangyos békát nem 

bírta megcsókolni, nem sikerült 

megváltania a lányt, hogy feleségül vehesse 

és megkaphassa rengeteg kincsét. Az 

elátkozott leány évszázadok óta várja, hogy 

kiszabadítsák, ám kincsei addig ott 

maradnak mélyen betemetve a föld alatt. 

Mindez csak legenda, de jó volt hallgatni. 

 

A vár udvaráról készült kép. Sajnos jelenleg 

a vár nem látogatható, így mi sem tudtunk 

bemenni.. 

A vár körül játszottunk, majd 

visszaindultunk a táborba, ahol már várt 

ránk a finom ebéd. Tündi néni, Attila bácsi 

és Lajos bácsi mindennap gondoskodott 

rólunk és az iskolából megkaptuk az ebédet, 

így a főtt ételt sem kellett nélkülözni. 

Ebéd után egy kis szabadidő, kötetlen játék 

következett. 
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Szabadidő után várak tervezése, rajzolása 

következett. Nagyon izgalmas volt a saját 

várunk tervezése.  

 

  

 

 

Majd ismét egy kis tanulás. A 

gyógynövényekről tanultunk. Azok 

felhasználásáról, gyógyító hatásáról. A nap 

utolsó feladataként mi is gyűjtöttünk 

gyógynövényt. 
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Az első nap rengeteg élménnyel, de fáradtan 

vártuk a buszt. 

Minden napunk gyorsan és érdekesen telt. 

Ami a legjobban tetszett 

képekben 

 

 

Józsi bácsi felállította a madárhálót. Így 

megnézhettük azt is, ahogyan a 

madárgyűrűzés folyik. 

 

Készítettünk természeti képet, az erdőben 

található anyagokból. 

 

Alkotás közben. 
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Megépítettük a saját kis erődítményünket. 

 

Tanultunk 

 

 

Játszottunk… 

 

Bunkert építettünk… 

 

Az utolsó napon számot adtunk az itt 

tanultakból. Egy tesztet írtunk, mely sok 

érdekes feladatot tartalmazott. Délután 

pedig a várva-várt számháború. 

Gyorsan elrepült az egy hét. Rengeteg új 

ismerettel, élménnyel és persze kullanccsal 

zártuk a tábort.  
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Anyák napja 

 

Buruli Anita 

 

Anyák napjára 

 

Köszönöm az álmokat, és minden szépet, 

A csodákat szóró, földi meséket. 

Azt, hogy most is vigyázol még rám, 

Hogy megvédesz, ha valaki bánt. 

 

Köszönöm, hogy meséltél az életről, 

Az előttem álló hosszú évekről. 

Arról, hogy nincsenek könnyek, 

A hangjáról a néma csöndnek. 

 

Arról, hogy bármerre nézek, szépet találok, 

Hogy minden, mit mondtál, szerető 

tanácsok. 

Hogy daloltál a szépről, a jóról, az életről, 

És regéltél a szívről, az észről, a lélekről. 

 

Tudom, hogy sírtál akkor is, ha nem 

láttam, 

Hogy aggódtál, bármerre is jártam. 

Hogy tudtad azt is, amiről nem szóltam, 

Hogy még nálam is többet tudsz rólam. 

 

Köszönöm, hogy élhetek, 

Hogy mindig őrzöd a léptemet. 

Hogy melletted biztonságban lehetek, 

Te vagy az, akit nagyon szeretek. 

 

 

Ezekkel a képekkel és ezzel a gyönyörű 

verssel köszöntünk minden ÉDESANYÁT 

és NAGYMAMÁT. 

Köszönjük a rengeteg törődést, szeretetet és 

megértést, amit tőlük kapunk nap, mint nap. 

A hagyományoknak megfelelően az idén is 

a harmadik osztály készült műsorral erre a 

csodaszép napra. 

 

 

 

https://www.poet.hu/szerzo/Buruli_Anita
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Gyermeknap 

 

A művelődési ház szervezésében került sor 

az idei gyermeknapi rendezvényre, 

melynek új helyszíne volt az idén, a 

templom előtti tér, valamint annak kertje. 

Az új környezet méltónak bizonyult. 

 

 

Kézműves programok 

 

Horgászás – ügyességi játék kicsiknek és 

nagyoknak 

 

Légvár 

 

Lovaglás 
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„Trachtentag” 

A hagyományoknak megfelelően mi is 

tartottunk az iskolában „Trachtentagot”. 

Minden gyerek és nevelő egy népviseleti 

ruhadarabot húzott magára ezen a napon. 

Délelőtt az ovisok is ellátogattak hozzánk. 

Az udvaron közösen táncoltunk Andi néni 

vezetésével. 

 

 

 

Egy iskolánkban folyó pályázat keretében 

Katus Attila látogatott el hozzánk. A 

programban a negyedik, ötödik és hatodik 

osztályosok vettek részt. Nagy élmény volt 

az együtt mozgás. Köszönjük! 

 

 

 

Iskolánkban elkezdődött az iskola 

felújítása. Mely tartalmazza a fűtés, a 

villamos hálózat teljes cseréjét, a tantermek 

mennyezetének lejjebb hozatalát, valamint 

egy műfüves pálya kialakítását. 

Kérjük, hogy a felújítás alatt még inkább 

ügyeljünk magunk és társaink testi 

épségére. 

Az utolsó hónapra erőt és kitartást kívánunk 

a tanulásban!    4. osztály 


