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Pedagógiai célok
Ismerjék meg tanulóink a helyi és globális ökológiai problémákat és sajátítsák el
saját szintjükön, azokat az alapvető technikákat melyekkel a fenntartható
fejlődést biztosítani tudjuk.
Pedagógiai célunk, olyan tájékozott tanulókat nevelni, akik eligazodnak a
természet és környezet terén, és felsősséget vállalnak egyéni és közös tetteikért.
Iskolánk célja, hogy az egészségnap keretein belül a gyerekek kirándulást
tegyenek a közelben található DRV ZRT- nél, ezáltal betekintést nyerjenek az
ivóvíz előállításának feltételeiről, nehézségeiről.
Megismerjék a szennyvíztisztítás kémiáját, a vízellátás feltételeit. Ismeretet
szerezzenek arról, hogy Balaton vizének milyen folyamatokon kell átmennie
ahhoz, hogy ivóvíz formájában kerüljön a poharainkba.
Szeretnénk elérni, hogy tájékozottak legyenek a vízszennyezésről,
vízvédelemről, az ivóvíz ésszerű és takarékos felhasználásáról a háztartásokban.
Szeretnénk ha megismernék a Balaton élővilágát, természeti adottságait, tájait,
vízrajzát, áramlásait, látnivalóit.
Szeretnénk, ha a szabad mozgás öröme is megjelenne ezen a napon. Erre egy
nagyon alkalmas területet találtunk Balatonszéplak Alsón az Bimbó utcai szabad
strand területén. Célunk, hogy itt kötetlen és szabad mozgás megvalósuljon.

Érintett tanulók
1-4. évfolyam mindegyik osztálya.
Jelenléti ívek aláírva.

Tantárgyi integrációk
•
•
•
•
•

Magyar irodalom: művek, versek, közmondások gyűjtése a Balatonról
Ének- zene: Balatonnal kapcsolatos népdalok éneklése
Rajz: a „víz és az energia” rajzok készítése
Technika: Víztakarékosság a háztartásban, szennyvíztisztítás
Környezetismeret: Sió csatorna haszna, vízszennyezés, vízerőművek
jelentősége
• Testnevelés: vízi sportok a Balatonon, a mozgás örömteli élmény

FORGATÓKÖNYV

Alsó tagozat
PROGRAMTERV
Lehetőség szerint az első két órát meg kell tartani, majd a 3. óra osztályfőnöki óra.
Témája: Az egészségünk megőrzése, a testmozgás az egészség és betegség kapcsolata
A Programokat három csoportban, buszonként szerveztük meg.
1. csoport 1. busz:
Indulás:

3.o. 29 fő
2.b 23 fő

összesen:52 fő

9:30

3.o.

2.b

9:50-11:00
11:00-12:40
12:40-13:00
13:00-14:00
14:00:14:30

SIÓ-ECKES látogatás
Játszótér, ebéd, séta a Balaton parton
Átsétál a DRV ZRT-hez
DRV ZRT látogatás
visszasétálnak a Balaton partra

szervező,Nádainé, Tóthné
Nádainé, Tóthné
Nádainé, Tóthné
Fraknói P, Nádainé, Tóthné
Nádainé, Tóthné

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-14:30

DRV ZRT.
Séta a játszótérre, játék
ebéd a szabadban
Séta a Balaton parton

Fraknói P., Babics, Fodor
Babics V. Fodor J.
Babics V. Fodor J.
Babics V. Fodor J.

Haza indulás: 14:30
Érkezés kb. 15:00
A felsős egészségnapi kiállítás megtekintése
Távozás 15:30 - A megszokott módon
2. csoport 2. busz

Indulás:

1.a 20 fő
1.b 19 fő
2.a 19 fő

mindenki

összesen: 58 fő

10:30

1.a és 1.b
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30

DRV ZRT. látogatás
Átsétálnak a játszótérre, játék, ebéd
Séta a Balaton parton

Fraknói P., elsős ped.
elsős pedagógusok
elsős pedagógusok

2.a
11:00-:11:40
11:40-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30

Játszótér
Séta a DRV ZRT-hez
DRV ZRT látogatás
visszasétálnak a Balaton partra, ebéd
séta a Balaton parton

Lékáné A. Birtalan E.
Lékáné A. Birtalan E.
Fraknói P. Lékáné,Birtalan
Lékáné A. Birtalan E.

Haza indulás: 14:30
Érkezés kb. 15:00
A felsős egészségnapi kiállítás megtekintése
mindenki
Távozás 15:30 - A megszokott módon
Az első és második csoport lehetőségei a Balaton parton:
• séta a Balaton parton a nagy fából készült játszótérre,
• séta a Balaton parton: a Balaton védett állatainak és növényeinek megismerése (előzetesen minden
osztály egy-egy gyermeke felkészül és társainak előadást tart)
• a Balaton part megóvása: szemétszedés,
• futóversenyek,
• akadálypálya,

•

van lehetőség a közelben lévő fagylaltozó meglátogatására, megismertetni a gyerekekkel, hogy a
cukormentes fagylalt is ugyan olyan finom,

3. csoport 3. busz

4.a 20 fő
4.b 19 fő és meghívott vendég
túravezető:Fraknói Józsefné

összesen: 40 fő

Indulás: 10:00
Érkezés:10:30
A túra útvonal terve:
1.Tóközi pihenő: a tóközi pihenő félúton található a 7-es főút és Töreki falu között. Fedett pihenő, szalonnasütő,
játszótér és hatalmas füves terület található itt. Mivel kb.30 autó számára van parkolási lehetőség, ezért a busz
számára ideális parkolóhely.
2. Fecskepart: a Pannon időszak üledékes talajra a jégkorszak hideg száraz éghajlatakor több méter vastag lösz
rakódott le. A lösz rendkívül finom por, jellemzője, hogy az erózió, vagy a bányászat hatására függőleges falban
áll meg. Ilyen meredek falban fészkel a gyurgyalag és a vele gyakran közös telepet alkotó parti fecske.
3. 250 éves erdei fenyő
4. Cinege forrás
5. Cinege pihenő: a Cinegei pihenő a Cinege patak forrásától 200m-re található, megközelíthető a tanösvényen.
A pihenőben szalonnasütő helyek, asztalok, fedett pihenő és toalett található. Tágas, füves területein
kényelmesen elfér a két osztály egyben is.
További programok:
• futóversenyek,
• akadálypálya,
• róka vadászat,
• adott növény felkutatása,
• talált növény növényhatározóban való megkeresése,
• tűzrakó verseny- tűzvédelmi szabályok, a szabadban való tűzrakás veszélyei
• hogyan hagyjam el a területet- távozás előtti biztonsági intézkedések megbeszélése
Haza indulás: 14:30
Érkezés kb. 15:00
A felsős egészségnapi kiállítás megtekintése
Távozás 15:30 - A megszokott módon

mindenki

DRV ZRT. programja:
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

2.b osztály + 2 pedagógus összesen 23 fő fogadása
1.a és 1.b + 4 pedagógus összesen 39 fő fogadása
2.a osztály + 2 pedagógus összesen 19 fő fogadása
3.osztály + 2 pedagógus összesen 29 fő fogadása

SIÓ-ECKES KFT. programja:
10:00- 11:00

3. osztály + 2 pedagógus összesen 29 fő fogadása

Feladatok személyenként
Babics Valéria:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása
- A kirándulás során lehetőség van fagylalt vásárlásra. Osztályonként felméri erre az igényt és leadja a
projekt vezetőjének.
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- Kiválaszt és felkészít egy második osztályos tanulót, aki gyűjtőmunkával felkészül és előadást tart a
Balaton élővilága címmel az osztálytársainak, elsős gyermekeknek
- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti
- Elégedettségi kérdőívek kiértékelése
Lékáné Lehoczki Alice:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása
- Pár mondatos Egészségnapi cikket ír a DRV ZRT. látogatásáról
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja
- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti
Fodor Janka:
- Előzetesen: informálódik a SIÓ-ECKES KFT. látogatásának megvalósulásához (kivel kell felvenni a
kapcsolatot, időpontot egyeztet)
- népi gyermekjátékokat tart a szabad program sávban (Balaton parton)
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
Nádainé Ivanics Andrea:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása
- Fotózás az egészségnapon
- Kiválaszt és felkészít egy harmadik osztályos tanulót, aki gyűjtőmunkával felkészül és előadást tart a
Balaton élővilága címmel az osztálytársainak, elsős gyermekeknek
- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre

- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti
Tóthné Varga Krisztina:
- Az egészségnapi programot koordinálja, a busz vezetővel egyeztet, időpontok betartására ügyel
- Az egészségnapi hideg élelem csomag igényét felméri
- Összesíti és leadja az élelmezés vezetőnek, Talabérné Molnár Melindának
- Egészségnapra készített rajzokat összegyűjti a kiállításhoz
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
Göblyös Károlyné:
- Fotózás az egészségnapon
- Könyvtárból beszereztet vagy hozat a gyerekekkel növényhatározót
- Az egészségnapi programot koordinálja, a busz vezetővel egyeztet, időpontok betartására ügyel
- A cinege pihenőben lévő programok megszervezésében segít
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
Lelkesné Szücs Csilla:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása
- A Töreki-tavak tanösvényén a túrát vezeti, előzetesen bejárja
- A cinege pihenőben lévő programokat megszervezi
- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti
Varga Lászlóné:
- A cinege pihenőben lévő programok megszervezésében segít
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja
- Elégedettségi kérdőívek kiértékelése
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre

Verhásné Hajmási Judit:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása

- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
- Elégedettségi kérdőívet állít össze
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti
Bertáné Várai Ildikó:
- Elégedettségi kérdőívet állít össze
- Segít a gyerekeknek a gyűjtő munkában, könyveket ajánl nekik, összegyűjti a növényhatározókat
- Összegyűjti a túrához szükséges eszközöket
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
Batizné Cseh Mária:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása
- Elégedettségi kérdőívek kiértékelése
- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti
Sulyokné Maczák Márta:
- Az elégedettségi kérdőíveket sokszorosítja
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja
- Elégedettségi kérdőívek kiértékelése
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
Formódiné Babics Éva:
- Osztályfőnöki feladatok ellátása
- Fotózás az egészségnapon
- Elégedettségi kérdőívet állít össze
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- A fagylalt pénz az osztályban összeszedi, majd a helyszínen kifizeti

Megyeri Nikoletta:
- A hideg élelmet igényelő gyerekek csomagját reggel indulás előtt kiosztja

- Egészségnapi elégedettségi kérdőívek sokszorosítása, kiosztása, összeszedése, eljuttatja a kiértékelő
pedagógusoknak
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- Kiválaszt és segít egy kisgyereknek fogalmazást írni az egészségnap élményeiről
Birtalan Erna:
- előzetesen: programterv elkészítése, személyenkénti feladatok kiosztása, gépelése
- Jelenléti ívek kiosztása, begyűjtése osztályfőnökökkel együttműködve
- Buszok megrendelése Bogdánné Kovács Máriával együttműködve
- Kapcsolat felvétele a SIÓ-ECKES és DRV ZRT. vezetőivel, majd munkatársaival, időpontok
egyeztetése több ízben
- A helyszínek felkeresése, Balaton part és játszóterek ellenőrzése a programok alkalmasságához
- Az Aranytölcsér fagylaltozóban cukormentes fagylalt fogyasztás lehetőségének megérdeklődése, az
adott napra az igény leadása
- Egészségnapi program terv írása rossz idő esetére
- A gyermekekre vigyáz, ügyel a program szerint arra, hogy időben érjenek a helyszínre
- Kiválaszt és felkészít egy második osztályos tanulót, aki gyűjtőmunkával felkészül és előadást tart a
Balaton élővilága címmel az osztálytársainak, elsős gyermekeknek
- Fotózás az egészségnapon
- Az egészségnapi programot koordinálja, a busz vezetővel egyeztet, időpontok betartására ügyel
- Egészségnapi projekt formába rendezése, pedagógiai célok kitűzése, megvalósulása, beszámoló
megírása
- Elégedettségi tesztek összesítése, kiértékelése a jövőre nézve, a projektben való elhelyezése

Birtalan Erna
főszervező

EGÉSZSÉGNAP 2.

Alsó tagozat

PROGRAM BESZÁMOLÓ
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Szakmai beszámoló
Az idei egészségnapra kirándulást terveztünk. Felvettük a kapcsolatot a
közelben található Dunántúli Regionális Vízmű ZRT-vel, melynek
laboratóriuma és víztisztító rendszere Balatonszéplak Alsón található. Nagy
reményekkel kerestük fel az illetékes személyeket, akik segítőkészen álltak
rendelkezésünkre. Felajánlották, hogy négy 30-40 fős csoportokat tudnak
fogadni, akik egy-egy órás látogatást tehetnek az ott dolgozó Fraknói Péter
vezetésével.
A másik programunk a SIÓ-ECKES KFT. meglátogatása volt, mely
Magyarország elsődleges gyümölcslé gyártója, amely szintén a közelben,
Balatonszéplak Felsőn található.
Ők is nagy lelkesedéssel fogadták érdeklődésünket, de kapacitásuk miatt egy
maximum harminc fős csapatot tudtak fogadni. Ennek is nagyon örültünk és a
létszám miatt a harmadik évfolyamosok mehettek a programra, akik 29-en
voltak a két pedagógussal együtt.
Mivel a csapatok forgószínpad szerűen váltották egymást a DRV ZRT.
látogatásai között, ezért szükségünk volt egy köztes időkorlát nélküli területre.
Ez Balatonszéplak Alsó Balaton partja lett, mely lehetőséget adott a két busz
parkolására és a gyerekek szórakozását és aktív mozgását a közelben lévő
játszótér biztosította. Innen könnyen megközelíthető volt a DRV ZRT. és a
Balaton is. A programok végeztével a szabadban elköltött ebéd után közös nagy
futóversenyek, fogójátékok kezdődtek, melyet a programban részletesen
leírtunk.
A legidősebb korosztály számára kihagyhatatlan lehetőségnek tűnt a SiófokTöreki tavak tanösvénye, mely 9 kilométeren keresztül páratlan gazdagságú
növény és állatvilágot nyújtott számukra. Éppen ezért a 4. évfolyam teljesen
különálló programmal vett részt az egészségnapon, megtekintették a Tóközi
pihenőt, a Fecskepartot, a 250 éves erdei fenyőfát, a Cinege forrást, végül
megpihentek a Cinege pihenőben, ahol játszótér és tűzrakó hely várta a
megfáradt túrázókat. Miután elköltötték az egészséges ebédjüket izgalmas
versengésben vehettek részt.
Az alsó tagozat rövid ideig együtt tartózkodott a Balaton parton, míg a két
negyedik osztás is elfogyasztotta a cukormentes fagylaltjukat.

Pedagógiai célok megvalósulása
Tanulóink megismerték
a helyi és globális ökológiai problémákat és
elsajátították saját szintjükön, azokat az alapvető technikákat melyekkel a
fenntartható fejlődést biztosítani tudjuk.
Ismereteket kaptak ahhoz, hogy eligazodjanak a természet és környezet terén,
és felsősséget vállaljanak egyéni és közös tetteikért.
A kirándulás nagyon pontosan és sikeresen megvalósult a programterv szerint.
Megismerték a szennyvíztisztítás kémiáját, a vízellátás feltételeit. Ismeretet
szereztek arról, hogy Balaton vizének milyen folyamatokon kell átmennie
ahhoz, hogy ivóvíz formájában kerüljön a poharainkba.
Tájékoztatást kaptak a vízszennyezésről, vízvédelemről, az ivóvíz ésszerű és
takarékos felhasználásáról a háztartásokban.
Kiselőadások formájában ismeretet szereztek a Balaton élővilágáról, természeti
adottságairól. Sőt egy éppen horgászó bácsi spontán módon még több élményt
és érdekességet nyújtott a gyerekeknek.
Lehetőségük volt festői környezetben a szabad mozgás örömére. Játszótér,
hatalmas füves terület állt rendelkezésünkre a minél többféle mozgásos játék
megvalósulásához.
A harmadik évfolyam betekintést nyerhettek egy jelentős és sikeres cég életébe,
ismereteket szereztek a gyümölcslé gyártás folyamatáról. Megismerhették, hogy
milyen egészségvédelmi céloknak kell megfelelni, akkor, ha látogatást
szeretnének tenni egy ilyen helyen. Ez fejlesztette őket abban, hogy még jobban
ügyeljenek a személyes higiéniájukra. Tapasztalhatták az ott dolgozók
személyzet elkötelezettségét a munkájuk iránt. Ez példamutatásként szolgálhat
nekik a jövőjükre nézve.

Eszközök:
•
•
•
•
•

szükségünk volt három buszra a nap folyamán
ugráló kötelekre (iskolai)
jelenléti ívekre
minden buszban egy-egy utas lista volt
a gyerekek plédeket, naptejet, kullancs és szúnyogriasztókat hoztak
maguknak

Elégedettségi tesztek kiértékelése
Az elégedettségi teszteket 134 gyermekből 131 gyermek töltötte ki. Ebből 130
tanuló volt, akinek tetszett az egészségnapi program egészében véve.
Az elsősöknek a DRV látogatás tetszett a legjobban. Második helyen a Balaton
parti programok álltak. Javaslataik: horgászat, fürdés, ugrálóvár.
A második évfolyam kedvence a Játszótéri program volt és séta a Balaton
parton, majd ezt követte szorosan a DRV látogatás. Javaslatokkal nem éltek.
A harmadik osztály számára leginkább népszerű a Sió- Eckes látogatása
második helyen a DRV látogatás, harmadik helyen a Balatoni séta szerepelt. Ők
tele voltak jó ötletekkel: foci, sport, séta, versenyfutás, zöldség - és
gyümölcsevés, ping- pongozás, bobozás, kerékpártúra, cseppkő-barlang
látogatás.
A negyedik évfolyamon leginkább a túrázás volt a kedvelt, de tetszett nekik a
fagylaltozás is. Szívesen játszottak volna számháborút, és maradtak volna több
időt a Balaton parton, valamint szívesen mennének kaland parkba.
A programot teljes mértékben sikeresnek tartom mivel a visszajelzések alapján
nagyon élvezték ezeket a gyermekek. A javaslatokat figyelembe fogjuk venni a
következőleg megrendezésre kerülő egészségnapon.

Birtalan Erna
főszervező

A helyi Szabadi Szóban megjelenő újságcikk
A 2014. június 3-ai egészségnapunkon a gyerekek izgatottan érkeztek az
iskolába. Azonban még várniuk kellett a programokra, mert az első két tanórát
órarend szerint tartottuk meg. Tíz órakor elérkezett a várva várt pillanat, amikor
igazgató néni, ünnepélyes keretek között megnyitotta a TÁMOP 3. 1. 4-12/22012-0677 keretein belül megrendezésre került második egészség napot. A
gyerekek ujjongva konstatálták ezt. Az alsó tagozat kirándulni indult, a felső
tagozat az iskola falain belül kezdte meg izgalmas programjait.
Elsőként a harmadik osztály és második b-s gyerekek indultak el. A
harmadikosok A SIÓ- ECKES gyümölcslégyártó céghez indultak látogatóba,
ahol a gyártás folyamatába kaptak betekintést. Itt sok szeretettel és ajándékokkal
várták őket az ott dolgozók.
Ez idő alatt a 2.b osztály a DRV ZRT. szennyvíztisztító üzemébe tett látogatást.
A negyedik évfolyam ekkor már készülődött és tíz órakor indultak el különálló
programjukra. Ők a közelben elhelyezkedő Töreki- tavak területén tettek nagy
túrát.
Ezután a kis elsősök és a 2.a osztály is szedelőzködött. 10 óra 30 perckor vágtak
bele a kalandba.
Az elsősöket a víztisztító telepen tette le a busz, míg a második a osztályt a
közeli parkban. Ők itt fogyasztották el az ebédjüket festői környezetben.
Egytől harmadik osztályig minden csapat látogatást tett a DRV ZRT. víztisztító
üzemében, ahol Fraknói Péter vezetésével ismerték meg az ott zajló munkát,
annak jelentőségét.
Fakultatív programként a közelben lévő Aranytölcsér cukrászdában,
cukormentes fagylaltot kóstolhattak meg a gyerekek. Ezzel a lehetőséggel
minden osztály élt, a negyedik évfolyam is, így a programok végén a Balaton
parton együtt volt egy rövid ideig az egész alsós évfolyam. A kiválasztott parti
terület minden elvárásunknak maximálisan megfelelt. A hatalmas zöld terület
lehetőséget adott fogócskára, versenyfutásra, ugrókötél áthajtásra, nagy közös
uzsonnázásra. A második és harmadik évfolyamból egy-egy kisgyerek
gyűjtőmunkával felkészült a Balaton élővilágából, természeti adottságaiból,
nevezetességeiből. A megfáradt társaik élvezettel hallgatták őket.
A közelben horgászó bácsi, szívesen mesélt a gyerekeknek a Balaton
halfajtáiról, horgászni tanította őket és büszkén mutatta meg nekik az, az napi
fogást. Voltak, akik nagy sétára indultak a parton és tanító nénijükkel arról
beszélgettek, hogy milyen károkat okozott a nemrégiben tombolt Ivett ciklon,
melynek nyomai még jól láthatóak voltak.
Összességében teli élménnyel és kicsit megfáradva értünk vissza az iskolába,
ahol a felsősök munkáiból létrehozott kiállítás megcsodálásával zártuk a napot.
Birtalan Erna

Gyermekek, osztályok beszámolói a napról
Egészségnap
Az első két óra meg volt tartva. Utána kimentünk az udvarra. Ott
fogócskázott mindenki. A fiúk, majd a lányok voltak a fogók. Azután
bementünk összepakolni és e közben megjöttek a buszok. És már
indultunk is.
Mindenki nagyon várta, hogy odaérjünk. Először az elsősöket tettük ki a
DRV-nél utána mi is kiszálltunk. Odamentünk a parkhoz, ott
megebédeltünk, játszottunk. És utána mentünk a DRV-hez, ott sok
érdekes dolgot láttunk. Utána elmentünk fagyizni. Én ribizliset ettem.
Majd lementünk a Balaton partra, játszottunk. Ott elmentünk sétálni és a
Magor elcsúszott. Mentünk a buszhoz. A buszon sokat nevettünk.
Mikor hazaértünk akkor boldogan mondtuk a tanároknak, hogy nagyon jó
volt a nap.
Gyulai Luca 2. a osztályos tanuló
Egészséges kirándulás
Egészségnapkor elmentünk a DRV-be, ahol megtudtuk, hogy hogyan jut el a víz
a Balatontól a fürdőszobánkig, és hogy milyen messzire szállítják el a csövek.
A Balaton partján sokat tudtunk játszani, és egy horgászó bácsinak is
segíthettünk a halfogásban. Cukormentes fagyit is ehettünk, amiből annyira nem
is hiányzott a cukor, mert nagyon finom volt.
Reméljük még sokszor lesz ilyen nap az iskolában.
2. b osztály

SIÓ-ECKES KFT.
Egészségnapon a 3. osztály
Innivaló mennyország
Az a szerencse érte osztályunkat, hogy mi mehettünk a Sió-Eckes Kft-be,
üzemlátogatásra egy szép júniusi napon. Két nagyon kedves ismerős néni
fogadott bennünket. Megkérdezték, van-e beteg köztünk. Szerencsére nem volt.
Ugyanis csak egészséges emberek mehetnek be az üzembe.
Az első ajtónál Erzsi néni hajhálót osztott, amit fel kellett venni
mindenkinek, hogy nehogy belemenjen a hajunk a gyümölcslébe. Igen viccesen
néztünk ki, ráadásul kicsit csikizte a fejünket is. A bejárati ajtó felett tiltó táblák
voltak kitéve: az üzemben nem lehet ékszert viselni, fejfedő kell,nem szabad
dohányozni. Besétáltunk a lékonyhába, ahol a gyümölcsök levét hatalmas
30 000 literes tartályokban készítik el, majd tárolják. Aki figyelt Tündi néni
információira tovább okosodhatott, mert érdekes tudnivalókat hallottunk. Volt
min csodálkozni! Közben azt is láthattuk, hogy az egyik,,hordót” éppen
mosogatták, kicsit egyedi módon,slaggal, ami elég hangos volt. Utána a másik
helységben még nagyobb 60 000 literes tartályokat láthattunk, melyekben a
sűrítményeket tárolják. Finom gyümölcsillat volt. Meg is kóstolhattunk egy- egy
nyalást.
Átmentünk a másik üzemegységbe is, ahol az emeletről lenézve
rácsodálkozhattunk, hogy csomagolják a dobozos innivalót. Egy nap rengeteg
ital készül itt. Lehet, hogy több milliárd doboz? Nem is gondoltuk, hogy meg
fognak kínálni bennünket. Nagyon jól esett mindenkinek és ízlett a sok finom
gyümölcslé, amit addig ittunk, míg néhányunknak a hasa is megfájdult. Közben
megtudtuk azt is, hogy ami a dobozokra írva van az mind igaz: például valóban
nincs tartósítószer bennük, ezért nagyon egészségesek. A laborba is
betekinthettünk, ahol érdekes műszereket láthattunk. Útravalóul néhány üdítőt is
kaptunk az aranyos néniktől!

Kifele hatalmas raktáron át mentünk. Megtudtuk, hogy a bejárat felett kitett
ragadozó madarak képeivel védekeznek a fecskék és más madarak ellen.
Nagyon köszönjük, hogy ott lehettünk. Jó lenne máskor is ellátogatni ide!

Töreki
Elérkezett a várva várt nap. Reggel 10 órakor indultunk az iskolából
Törekibe egészségnap alkalmából. Elindultunk a busszal. Utazás közben
beszélgettünk és énekeltünk is. Mikor megérkeztünk Törekibe kicsit várni
kellett, mert eleredt az eső. Míg a buszsofőr bácsi megfordult azon a
keskeny úton furcsa módon elállt az eső. A hosszú túra után elérkeztünk
a Cinege- forráshoz. Ott ettünk pár falatot. Olyant is játszottunk, hogy a
domb egyik felére fel a másik feléről le kellett futnunk. Zsóka néni oda
hívott minket. Madarak tollát kellett felismernünk. 9 tollat ismertünk fel.
Lementünk a patakhoz egy keveset inni és megmosakodni. Ezek után
ismét hosszú túrát tettünk meg a buszig. Azután elmentünk fagyizni.
Mindenki egy cukormentes gombócot kérhetett. Kicsit lementünk a
Balaton partra is. Márió, az egyik osztálytársunk ki akarta emelni az
egyik döglött halat a Balatonból, de helyette beleesett és fürdött egy jót.
Miután meggyőződtünk, hogy semmi baja, jót derültünk az eseten.
Felszálltunk az autóbuszra és haza indultunk. Az iskola aulájában
újrahasznosított emlékművekből kiállítást rendeztek, amiket mi is
megcsodálhattunk.
Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük jövőre is hasonlóan szuper
napunk lesz.
4.b osztály

