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Erdei iskola Bogács 2016. május 17-21.  

4. c osztály 
 

A Domokos Pál Péter Általános Iskola pedagógiai programjának egyik központi 

alapelve, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltség nyújtása, a 

múltunk tisztelete, a hagyományaink megőrzése és továbbadása. Az itteni programok 

alkalmával a tanulók ízelítőt kaptak a GPS használatának fontosságáról, és megismerhették a 

táj sokoldalúságát, történelmét, hagyományait, ezeket a megszerzett ismereteket a mindennapi 

oktatás során több tantárgyban is fel tudják használni (földrajz, természetismeret, történelem, 

hon-és népismereten, néptáncórán, irodalom, rajzórán kerülhet elő). 
 

Előzetes felkészülés 

Az év elején megbeszéltük a gyermekekkel majd a szülői értekezleten a szülőkkel az 

erdei iskola időpontját, célját, főbb programját. 

Februárban felvettük a kapcsolatot a Bogácsi Erdei Iskola vezetőjével, Straub Zsolttal 

megbeszéltük a programot, lekötöttük az időpontot és a szállást, megbeszéltük az étkezést, ez 

azért volt nagyon fontos, mert a gyerekek között van cukorbeteg. 

Az indulás előtt egy héttel a szülőknek részletes tájékoztatást adtunk az erdei iskola 

programjával, fontos pontos időpontokkal és felszereléssel kapcsolatban, és megbeszéltük az 

utazással kapcsolatos tudnivalókat. Az utazást vonattal és busszal oldottuk meg, a 

csomagjaink 3 szülő segítségével, gépkocsival kerültek a táborba. 

Az erdei iskolában 23 tanuló és 2 kísérő pedagógus vett részt. 
 

Erdei iskola Bogács (Kuska Mirtill 4.c osztályos tanuló beszámolója) 

A pünkösdi ünnepek után az osztállyal, Gabi és Zsuzsa nénivel erdei táborba 

indultunk. 
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A táborhely a Bükk hegység lábánál, Mezőkövesd és Eger között 

egy kis faluban Bogácson volt. 
 

 Amikor megérkeztünk tátva marad a szám a látványtól. Kedves kis 

faházak, csodás zöld környezet, játszótér és egy aranyos kutyus 

Füles fogadott minket. Kipakoltunk, majd gyülekeztünk az 

udvaron. 

Zsolt bácsi már nagyon várt bennünket, hogy megkezdhessük az első programot, a 

GPS-szel való ismerkedést. A készülék segítségével bebarangoltuk Bogácsot, megismertük a 

falu nevezetességeit, mint például a borospincéket, II. János Pál pápa keresztjét és a közösségi 

házat. A felfedező túra után jól esett a mindig mosolygós konyhás néni, Ibolya néni finom 

vacsorája. Az estét egy fergeteges DISCO-val zártuk, amely a legtöbbünknek nagyon tetszett. 
 

Másnap reggel korán keltünk, mert 

egész napos gyalogtúrára indultunk 

Szomolyára. Megtekintettünk egy 

fazekasműhelyt, barlanglakásokból 

kialakított tájházat. A túra végén 

megnéztük a riolittufa kőtornyokat, azaz 

kaptárköveket, amelyekre fel is másztunk. Visszafelé nem gyalog, hanem Szafari busszal 

utaztunk Bogácsra. Ezen az estén a program, pihentető volt, mozi filmet néztünk. 

A harmadik reggel játékos vetélkedővel indult (esett az eső délelőtt). Kártyáztunk, 

kockáztunk, ruletteztünk, úgy, mint egy kaszinóban. Délután táncoltunk, a kivetítőn mutatták 

a lépéseket. A napot egy mókás rókavadászattal zártuk. Igaz az összes rókát nem találtuk meg, 

de azért nagyon jól szórakoztunk. 
 

Izgatottan keltünk a következő reggel, ugyanis megkerestük a 

még rejtőzködő rókákat, majd számháborúztunk egyet. A jó időnek 

köszönhetően délután kincskeresésre indultunk. „Bolygókhoz” 

vezetett bennünket a GPS, le kellett jegyzetelni a hozzájuk tartozó 

információt. A táborba visszatérve kaptunk egy feladatlapot, amit ki 

kellett töltenünk a jegyzetek segítségével. Este eredményhirdetés volt, 

a heti teljesítményünk döntetlen lett, így mindenki kapott csokit. Ezek 

után megkezdődött a karaoke parti. Mindenki kérhetett pár zenét, amit 

majd elénekelt néhány barátjával. 

 

 

 

Az utolsó napon szomorúan keltünk. Bepakoltunk a 

bőröndökbe, majd még gyorsan számháborúztunk. Ez a nap már a 

hazautazásról szólt. 
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Nagyon jól éreztem magam a táborban. Rengeteg élménnyel és a fazekas műhelyben 

vásárolt pöttyös bögrével tértem haza. 

 

 

 
 

 

Erdei tábor után 

Az osztályfőnök a gyermekekkel fogalmazás órán átismételte a látottakat, a tanulók 

élménybeszámolót írtak a tábori élményeikről. 
 

Összegzés 

Az erdei iskola elérte a célját, a gyermekek sok-sok élménnyel, ismerettel tértek haza.  

Köszönjük Szabóné Princz Dórának, Sárdy Gabriellának és Györei Viktor kedves szülőknek, 

hogy a csomagjainkat a táborozáskor szállították, illetve a XI. kerület Újbuda 

Önkormányzatának az anyagi támogatásért. 

 

 

 

 

Lövei Zsuzsanna     és      Krónerné Jóború Gabriella 

szervező                               osztályfőnök 


