
 

 

2017. augusztus 27- 28. között a 9.a és a 9.b osztály Sástón gólyatáborozott. 

Erre az eseményre reflektáltak tanítványaink. 

 

 

 

 

 



Augusztus 28-29-én a gólyatáborban töltötte napjait az A és B osztály. Szerintem egyhangú 

véleményt mondhatunk: mindenki jól érezte magát.  

Mindkét napon a közeli Adrenalin Parkba látogattunk el, ami a programok helyszínéül is szolgált. 

Számomra a legjobb feladat a kalandpálya volt, de emellett boboztunk és az íjászatot is kipróbálhattuk.  

Az este tábortűzzel zárult, különböző eszközökkel próbáltuk „életben” tartani a tüzet, mint például: 

dezodor, újságpapírok és elhasznált zsebkendők. Meggyőződésem, hogy mindenki egy szép emlékkel 

gazdagodott a nyár zárásaként! 

 

 

Amikor az iskolához értem, nagyon izgultam és féltem az egésztől, mert még 

senkit nem ismertem. Ez szerencsére elég hamar változott. Amikor leszálltunk 

a buszról, már nevettünk és beszélgettünk mindenféléről. A házban, ahol 

,,laktunk”, kimentünk a folyosóra és énekeltünk, ahol készült pár elég vicces 

videó. Ezek után a kinti ,,színpadra" is kimentünk és táncoltunk minden 

kívülálló örömére. Ezek után még rengeteget beszélgettünk, nevettünk és 

jobban megismertük egymást. Összességében nagyon nagyon jól telt az a 

két nap. Így vissza gondolva nem is tudom, mitől féltem annyira.  

 



 

Ez a két nap nagyon élménydús, csodálatos néhány nap volt. Remélem, akinek eddig nem 

akaródzott gólyatáborba mennie, annak most meghoztam a kedvét hozzá. 

Kedves leendő 9-es nebulók, ne féljetek a gólyatáboroktól, higgyétek el igen színes élményekkel 

térhettek vissza és élvezni fogjátok, ha egyszer nekivágtok!! 

 

 

A tábor elején nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fogom magamat 

érezni. Ezt a hétvégét biztosan nem fogom elfelejteni! 



 

 

 

 



 

Feltámadt Álmos vezér! 
Nem reinkarnációról van szó, hanem az új tanév kezdetéről és az Álmos 

vezér gimi új kilencedikes  évfolyamáról. Mielőtt témazárókra kellene 

készülnötök, olvassátok el rendhagyó bejegyzésem a gólyatáborról! 

 

Hiába a FB csoport és a virtuális ismeretség, izgalommal vegyes várakozással szálltam fel augusztus 

28-án reggel a külön buszra, ami új életem nyitóeseményére, Sástóra röpített a gólyatáborba. Sástó 

meg gólya… szerintetek kellett békát fognunk vagy csókolnunk? Neeeem...  

Szuper programok, kilátó, bobozás, akadálypálya, lengőhíd, tábortűz, íjászat. 

Hiába voltunk több mint hatvanan, másnap úgy jöttünk haza, mintha mindig 

is ismertük volna egymást. Mindenki egyért, egy mindenkiért.  

 Vigyázz Álmos vezér, jövök!!! 

 

 

Összeállította: Szabóné Berki Katalin, a 9. b osztályos gólyák osztályfőnöke 


