
Csapatépítés Zánkán 
 
Iskolánk 5-7. évfolyamos diákjai osztályfőnökeikkel, tanáraikkal sikeresen pályáztak és részt 
vettek szeptemberben Zánkán a 3 napos „ottalvós osztálykiránduláson”. Élményeiket a 
következő sorokban foglalták össze. 
 
Denkler Dávid az ötödik évfolyam nevében számol be élményeikről. Végre eljött a várva várt 
nap! Az ötödik évfolyam is elindult szeptember 21-én Zánkára az Erzsébet táborba. Az út hamar 
eltelt, a kipakolás és regisztrálás után elfoglaltuk a sárga épületben a szobáinkat. Öt szobába 
osztottak el bennünket. Hamarosan ebédelni mentünk, idén a kék ebédlőben ettünk. Az ételek 
mindhárom nap a diákok nagy részének ízlettek, változatosak voltak. érdekes programokon 
vettünk részt: kutya bemutató, hajózás, koncert, hegymászásról szóló előadás, dottózás. A 
hadtörténeti park kicsit unalmas volt, hiszen tavasszal már jártunk ott. Az évfolyam 
többségének a disco tetszett a legjobban, itt kitombolhattuk magunkat. Szerencsére az idő is 
végig kedvező volt, még a nap is többször kisütött. Összességében nagyon jó volt ez a zánkai 
kirándulás, nagyon jól éreztük magunkat. 
 
Szeptember utolsó hetében, hatodikos tanulóinkkal Erzsébet táborban voltunk Zánkán. A tábort 
megelőzően az időjárás előrejelzés szerint, esős napokra kellett készülnünk. Végül napsütéses 
időnk lett, mely végig kísérte az ott eltöltött napokat. Az első program a mozielőadás volt, amit 
egy érdekes kutyabemutató követett. A program végén a tanulók a kutyákkal közös fotót is 
készíthettek. A napot egy fergeteges koncerttel zártuk. A második napunk egy előadással 
kezdődött, melyen a hegymászás rejtelmeibe nyertünk bepillantást. Ebéd előtt tanulóink az 
íjászatot próbálták ki, ahol néhányan különösen ügyesek voltak. A délután folyamán a 
Hadtörténeti Park megtekintése után, hajókirándulásra mentünk és gyönyörködtünk a csodás 
balatoni panorámában. A dottózást követően trambulinoztunk, majd számháborúban mérték 
össze tudásukat a lányok és a fiúk. Most a fiú csapat győzedelmeskedett, de a visszavágó még 
tervben van. A napot discóval zártuk, ahol diákjaink jókedve a tetőfokára hágott, hiszen végig 
táncolták és énekelték az egész estét! A gyerekek nehéz szívvel búcsúztak a tábortól, ahol ebben 
a pár napban rengeteg élménnyel gazdagodtak. Köszönetet mondunk, Sztojka Rebeka és Tóth 
Brigitta tanárnőknek, hogy elkísértek minket erre a csodás táborozásra. 

Gróf Eszter és Horváthné Bolfán Renáta osztályfőnökök 

 
Jó hangulatú zánkai táborozással kezdte a tanévet a hetedik évfolyam. Két éjszakás ottalvós 
osztálykiránduláson vettünk részt szeptember 14-16. között az Erzsébet-táborban. Szerencsénk 
volt az időjárással, mert első nap a bátrabbak a sétahajózás után még a Balatonban is 
megmártózhattak. Délután kutyabemutatón vettünk részt, majd elfoglaltuk a kényelmes 
szállásunkat. Este koncerten voltunk, ami után nehezen akartunk elaludni. Csütörtök délelőtt 
érdekes vetítéses előadást hallgattunk a Himalája expedíciókról. Erőss Zsolt,  a Hópárduc 
özvegye, Sterczer Hilda mesélt a  Mount Everest  megmászásáról.  Az időjárás borongósra 
fordult, de ez nem vette el kedvünket. Ismerkedtünk a tábor többi lakójával a szabadprogram 
alatt, vagy csocsóztunk, ping-pongoztunk, társasjátékokat játszottunk. Este bulival zártuk az 
osztálykirándulást. Mindenki énekelte a  DJ-vel a diszkóban: Az éjjel soha nem érhet véget... 
 
Böcskör Katalin és Krilov-Sragner Tamara osztályfőnökök 
 
 
 


