Gólyatábor 2016/17.
Ismét Tarjánban „gólyatáboroztak” a gimnáziumot most kezdő kilencedik
évfolyamosok.
Két nappal az iskolakezdés után, szeptember 3-án, szombaton lelkes szülői segédlettel
indult el a két osztály és osztályfőnöke (9. a Kisné Varga Gabriella; 9. b Gőgh Zoltán) a
gimnázium elől Tarjánba a Tarjáni Nemzetiségi Ifjúsági Táborba. A két egész napos
programot a két osztálynak a két osztályfőnökön kívül, akik végig a gyerekekkel voltak,
szombaton délután Eichardt János, vasárnap délután Hartmann-né Drexler Ilona és Kürti
Renáta biztosította.
Szombaton a megérkezés, helyfoglalás, lepakolás után egy rövid osztályonkénti játék
(macska-egér játék) indította az ismerkedés, közösségformálás folyamatát. Ebédig
osztálykeretben ismerkedtek egymással és osztályfőnökeikkel a tanulók. A jól megérdemelt
ebéd és egy kis pihenés után Eichardt János biológia szakos tanár, az iskola ÖKOprogramjának vezetője vonta be csoportonként mindkét osztályt a természet ismeretébe,
szeretetébe, ökológiai alapfogalmak megismerésébe nagyon ötletes feladatokkal. Vacsora és
sötétedés után a csillagászkodás rejtelmeibe tekinthettünk bele Mester Máté 10.a osztályos
tanuló , a távcsöve és az iskolai távcső segítségével. Este 10 óra után még volt néhány lelkes
diák, aki élvezte a karaoke hangjait.
A vasárnap délelőtt is önismereti játékokkal, közösségformálással és a házirend,
eseménynaptár megismerésével telt osztálykeretben az osztályfőnökökkel. Ebéd után felváltva
tartott foglalkozást a két osztálynak Kürti Renáta, az iskola pszichológusa és Hartmann-né
Drexler Ilona testnevelő férje, Hartmann József segítségével, akik az íjászat és a légpuska
lövészet rejtelmeibe vezették be a tanulókat. Vacsora után megkezdődött a tábor nagyszabású
vetélkedője Gőgh Zoltán tanár úr vezetésével. A két osztály nem egymás ellen versenyzett,
mint ahogy azt várták a tanulók, hanem minden csapat vegyes volt, az ofők felváltva sorsolták
a két osztályból a neveket. A változatos szellemi és fizikai feladatok és az eredményhirdetés
után a diákok elfogyasztották azt a két hatalmas tortát, amit a korábban a táborba látogató
igazgatónő, Dr. Radványiné Varga Andrea és igazgató helyettes, Bán Ildikó hozott ajándékba.
Az este még tartogatott egy kis izgalmat, a fáradt és aludni térő diákokat még várta egy kis
feladat, de ennek részleteit fedje jótékony homály, gólyatábor lesz jövőre is!
Hétfőn reggeli után a rendrakást, összepakolást már eső kísérte, így jó volt hazatérni –
ismét szülői segítséggel. Keddtől pedig megkezdődtek a dolgos iskolai hétköznapok a
tanulóknak és osztályfőnökeiknek is.
A táborozás létrejöttét segítette Dr. Radványiné Varga Andrea igazgatónő, anyagi
segítséget nyújtott az Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány, a programokban pedig a két
osztályfőnökön kívül részt vett Eichardt János, Hartmann-né Drexler Ilona és Kürti Renáta,
Hajós Tibor pedig az iskola távcsövét szállította a helyszínre. Köszönet minden segítőnek!
Kisné Varga Gabriella
osztályfőnök

