
Rókusvárosiak a Balaton partján 
 

   Iskolánk, a Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola az idén is 
biztosított lehetőséget a tanulóinak arra, hogy az „Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapítvány” támogatásával létrejött 
Élménytáborban részt vehessenek.  
3 éve Fonyódligeten, 2019-ben Zánkán és az idén is a 7.osztályos 
tanulóink Zánkán töltöttek el hat felejthetetlen napot. 
   Az „Élménytábor” elnevezés nagyon találó, hiszen hat nap alatt 
rengeteg élménnyel gazdagodnak a gyerekek.  
A programok a környezettudatosság, az egészséges életmód, a sport, 
a hagyományőrzés, a kézművesség, a művészetek, a tudomány 
témaköréhez kapcsolódnak.  

 

 

   A tábori hét egy nyitóceremóniával indult, ahol felhúztuk a 
TESOk-kal (Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársak) a 
zászlót.  
A hét során többször volt alkalom még együtt táncolni, együtt 
mulatni, hiszen részt vettünk táncházban, könnyűzenei 
koncerten (Children of Distance zenekar), tábortűz melletti 
játékokon és táborzáró koncerten.  
   A csapatépítés kiemelt szerepet kapott az idén: közös játékkal, 
activityvel, táborportyával építettük a közösséget. 

 

    
   A legnagyobb élmény maga a Balaton volt!  
Minden nap fürödtek a gyerekek, játszottak a vízben, sárkányhajóztak, 
kipróbálták a kajakozást, részt vettek a „Vizes vetélkedőn”.     
  A trambulin ebben az évben is a kedvencek közé tartozott, élvezettel 
pattogtak az ugróasztalon. 
  Kipróbálhatták a lézertag játékot, ahol fontos a taktika, pontos célzás, 
csapatjáték. Éjszakai akadályversenyen is voltunk, ahol nyomozni kellett, 
megoldani egy rejtélyt a tábor különböző pontjain felállított állomásokon.    

 

   Nagy élményt jelentett az érzékenyítő foglalkozás tapasztalati szakértőkkel: 
megismerkedtünk a Braille írás alapjaival, kipróbálhattuk a kerekesszéket, 
átérezhettük a fogyatékkal élők nehéz mindennapjait. Nagy hatással volt a 
gyerekekre. 
   Részt vettünk az „Egyedül a természetben” programon, ahol megtanulták 
diákjaink, hogyan kell tüzet rakni, vizet gyűjteni, menhelyet építeni az 
erdőben. 
   Megismerkedtünk a mindennapok hőseivel: tűzoltókkal, vízimentőkkel, 
rendőrökkel, és áldozatos munkájukkal.   

Különleges élmény volt a „Porondmester képző” ügyességi foglalkozás. A Fővárosi 
Nagycirkuszból érkezett egy zsonglőr, és megtanította nekünk a tányérpörgetést és a 
zsonglőrködést 3 labdával. Nagyon ügyesek és kitartóak voltak diákjaink!    
Szabadidőnkben lehetőségünk volt csocsózni, strandfocizni, gokartozni, teqballozni, 
röplabdázni, tollaslabdázni, vízilabdázni. 
Tűzijátékkal zártuk a hatnapos élménytáborunkat. 
 

Nagyon jól érezték a gyerekek magukat Zánkán. 
Barátságokat kötöttek más altáborok lakóival, más településről érkező gyerekekkel. 

Megbeszélték, hogy jövőre újra találkoznak a Balatonnál. 
 

 

 


