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Élet a táborban 

 

1. nap - Ismerkedtünk 

Hétfőn délután érkeztünk meg a 2016-os 

Tisza táborba, melyet nagy örömünkre idén is 

megszervezett a község Pedagógus Egyesülete. 

Kíváncsian fedeztük fel a helyszínt, ebben 

segítettek azok, akik már tavaly is itt táboroztak.  

Először felállítottuk a sátrainkat, 

matracokat tettünk bele és elpakoltuk a 

holmijainkat. Ezt követően a tábor vezetői 

köszöntöttek bennünket és ismertették a 

szabályokat. Öt csapatra osztottak minket, az 

olimpiai zászló színei alapján: kék, fekete, piros, 

sárga és zöld. Azért épp ez a jelkép, mert a tábor 

idei témája az olimpia. Mi a kék csapatba kerültünk. 

Nagyon megörültünk egymásnak, gyorsan 

összeszokott a banda. A csapat megbeszélése után 

ismerkedő játékok következtek: vámpíros, 

barátkereső (mindenkinek lett alul, felül, hátul 

csapós és fejőstehén barátja is). Fizikatanár úr 

„Nem kellesz” játékát azóta is emlegetjük.  

A vacsora joghurt és kifli volt. Utána pedig 

karkötőt készített minden csapattag a saját 

színében. Ez egyeseknek eleinte problémát okozott, 

de végül annyira belejöttünk, hogy a tábor egész 

ideje alatt csak fontuk, fontuk a szebbnél szebb 

karkötőket. Tusoltunk és gyorsan elaludtunk, mert 

másnap korán keltünk. 

    Kék csapat 

2. nap - Olimpia 

A kedd reggelt futással és tornával 

kezdtük, majd Varjú Maja, fiatal nevelő, a 

tábortáncot tanította meg nekünk. A mozgás után 

egy jót reggeliztünk.  

Egy előadást hallgattunk meg Vajda 

Orsolyától, mely az olimpiáról szólt. Majd egy kis 

szünet után kézműves foglalkozás következett, a 

sátrainkat színes, mintás zászlókkal díszítettük. A 

délelőtt folyamán még Vajda Attila tanár úr 

Magyarkanizsa múltjáról mesélt nekünk.  

Finom ebéddel folytatódott a nap, melyet 

pihenő követett. Ekkor a tanárok azzal az ötlettel 

álltak elő, hogy rendezzünk csocsóbajnokságot. A 

csapatunkat Robi, Lehel és Blanka képviselte. A 

végső győzelem Beáta tanárnőé és Roland tanár úré 

lett.  

Este a homokpályán a csapatok 

kiütőcskében mérkőztek meg. Mi az ezüstérmet 

szereztük meg. Ezután letusoltunk és mindenki 

aludni ment.  

Nekünk nagyon tetszett ez a nap, mert 

érdekes, változatos és vidám volt. 

Zöld csapat 

3. nap - Kirándultunk 

Szerdán is tornával és reggelivel kezdtük a 

napot, majd Oromra indultunk a medencéhez. 

A buszban mindenki fáradtan nézett ki a 

fejéből, amikor váratlan dolog történt: „lerobbant” 

a busz. A férfi tanárok leszálltak segíteni, mi pedig 

barkochbáztunk és beszélgettünk. Kint mindent 

megoldottak és mentünk tovább. Mikor odaértünk, 

az átöltözés után rohantunk is a medencébe, ám az 

első lépcsőfoknál megtorpantunk, mert a víz 

jéghidegnek tűnt. Belemerészkedtünk és jót 

pancsoltunk. Ekkor versenyt hirdettek a nevelők. 

Minden csapatból ugráltak a jelentkezők az 

úszóversenyre és a vízi birkózásra. Nagyon izgalmas 

volt, s végül mi, vagyis a fekete csapat teljesített 

legjobban. A vízi játékok után ebédeltünk, 

hamburgert, majd kötélhúzás következett. A 

csapatok egymással és a tanárokkal is 

összemérhették erejüket. 

A játék végeztével hazaindultunk, 15 óra 

körül jöttünk vissza.  
     Fekete csapat 
 

Szerda délután, mikor Oromról hazaértünk 

íjászat várta a táborlakókat.  

Kétfelé osztottak minket, két csapat íjjal 

lőhetett, a másik három történelmi előadást 

hallhatott. Mikor a program feléhez értünk, 

átsétáltunk a szomszédos nyaralóba uzsonnázni. 

Finom lángost sütöttek nekünk, tejfölt és sajtot 

kértünk rá.  Miután megettük, visszamentünk és 

csere után folytatódott a program. Mivel lőni 

egyszerre csak két csapat tudott a céltáblákra, 

ezért a sárgák kézműveskedtek.  Az olimpiai zászlót 

festettük meg a csapattagok hasonló színű 

kézlenyomatával, amit aztán a többiek folytattak.  

Végre mi is sorba kerültünk, a helyi 

íjászkör fiatal tagjai mutatták meg az íjászat 

fortélyait: hogy kell fogni az íjat, ellőni, célozni. 

Természetesen ezért is kaptunk érmeket. Tetszett 

az íjászat minden csapatnak.  



Eljött a kvíz-est. Érdekes, elgondolkodtató 

kérdések voltak, de pár kivételével mindre jól 

válaszoltunk, így mi nyertük meg a játékot. Késő este 

focimeccset néztünk, de előtte fogadtunk, melyik 

csapat fog nyerni.  Mi Walesre fogadtunk, mint 

mindenki, de sajnos nem ők nyertek. Fogmosás után 

nyugovóra tértünk. 

Izgalmas és élménydús napunk volt, ami 

után kíváncsian vártuk mi jön még?! 

    Sárga csapat 

4. nap - Tanultunk 

Csütörtök reggel Attila tanár úr 

ébresztett minket azzal, hogy a tornacipő már 

nagyon ki szeretne mozdulni. 

Hosszú, kimerítő futás és bemelegítés után 

következett a várva várt reggeli. A tea villámgyorsan 

elfogyott. A reggeli után a tánckoreográfiát 

gyakoroltuk, amit a záróműsor keretén belül fogunk 

bemutatni a szülőknek és a vendégeknek.  

A piros csapatot a következő feladatnál 

kettéosztották. Szandi, Szonya, Dorka, Antónia és 

Fruzsi a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 

Központba mentek, ahol az olimpiával kapcsolatos 

feladatokat kellett megoldaniuk. Háromból kettőt 

csináltak meg: Magyarország eredményei az 

olimpiákon és egy kabala megrajzolása volt a feladat. 

Mi (Bence, Ella, Dávid, Martina, Karol) ezalatt a 

Vöröskereszt épületében voltunk, ahol hasznos 

előadást hallgattunk meg az emberkereskedelemről 

és magáról a Vöröskeresztről. Felváltották egymást 

a csapatok és folytatódott a munka. Martináék 

megcsinálták a 3. feladatot is, ami egy beszámoló 

volt az olimpiáról. Amint befejeztük mentünk vissza 

a táborba ebédelni. Káposztás hús volt az ebéd, ami 

sokaknak nem tetszett.  
  Piros csapat  

Csütörtökön délután egy nagy 

társasjátékot játszottunk, amit Andrea tanárnő 

vezetett. A sárgák lettek az elsők, a feketék a 

másodikak, a kékek pedig a harmadikak. Nagyon jól 

éreztük magunkat ebben az egy órában. A bábuk is 

mi magunk voltunk.  

Kis pihenő után következtek az olimpiai 

játékok: staféta, futás, távolugrás, kötélhúzás. A 

vacsora befejeztével pedig az esti diszkóra 

készültünk. Este nagyon jól szórakoztunk, 

táncoltunk és énekeltünk. Mikor visszaértünk, 

mindenki fáradtan sietett a sátrába.  
     Sárga csapat 

5. nap – Szórakoztunk 

A péntek reggelt is szokás szerint reggeli 

futással és bemelegítéssel kezdtük. A torna után 

megreggeliztünk, majd a tábortáncot gyakoroltuk. 

Az elsősegélynyújtásról tanultunk Cseszkó 

Mónikától, majd origami virágot készítettünk. Az 

Info tv is készített felvételeket a tábori életről. Az 

ebéd és a pihenő után egy újabb kézműves 

foglalkozás és sakkverseny volt a program. István 

tanár urat kellett legyőznünk sakkban. Robi és 

Ramóna a 3. helyen végzett. Ezután hajókázni 

mentünk, ami mindenkinek nagyon tetszett. A 

nevelők finom palacsintával vártak minket haza. 

Megtanultuk a tábor himnuszát is.  

Majd egy újabb előadás következett, dr. 

Sarnyai Zoltán a háziállatokról mesélt érdekes 

dolgokat. Vacsoraként szalonnát sütögettünk, ami 

nagyon jó volt, csak a füst csípte a szemeinket.  

Vacsora után filmet néztünk. Ez a nap is jó 

volt, akárcsak a többi. 

     Zöld csapat 

6. nap – Búcsúzkodtunk 

 

Az éjjel mozgalmasan telt. Tanáraink cselt 

eszeltek ki és korán ágyba küldtek bennünket, hogy 

aztán nem sokkal éjfél után hangos ébresztővel 

játékot hirdessenek. Mérgesek voltunk, de a 

kincskereső játék érdekes volt. Lámpával a 

sötétben kerestük az elrejtett kincseket, ezért 

aztán reggel alig tudtunk felébredni.  

A nap nagy része a műsor előkészületeivel 

telt el, melyet a tábortűznél adtunk elő. A tábor 

végéhez közeledve a búcsúzásra gondoltunk, s 

arra, milyen jól éreztük magunkat és mennyi 

barátot szereztünk. Ezeket a barátságokat tovább 

ápoljuk majd.  

Kíváncsian vártuk melyik csapat nyeri meg a 

tábori olimpiát.  

 

Gyertek jövőre is! 
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Jövőre találkozunk! 
  



 

 

 
 

  



 

 

 


