Az Erzsébet-program táboraiban vehettünk részt

A Ványai Ambrus Általános Iskola a tanév során két pályázatot is benyújtott az Erzsébetprogramban meghirdetett táborokra. Mind a két pályázatunk sikeres volt, ennek köszönhetően
közel hetven tanulónk nagyon szép és tartalmas napokat tölthetett el a programnak
köszönhetően.
Július 21-22-én a „Hunyadi járat 2013 Történelmi kirándulás” elnevezésű kétnapos
táborban 27 hatodik évfolyamos tanuló vett részt. A nándorfehérvári diadal tiszteletére
szervezett kirándulás első helyszíne Kalocsa volt. Ide bérelt busszal szállították a gyerekeket
és kísérőiket. A Duna közelében sátortáborban szállásolták el az ország különböző pontjairól
érkezett gyerekeket, akik másnap szárnyashajóval utaztak Budapestre, a központi ünnepségre.
Sokféle szórakoztató és ismereteket bővítő programot kínáltak a táborozó gyerekeknek:
fegyverbemutatót, természetismereti foglalkozásokat, evezést sárkányhajókon a Dunán, és
nagyon sokféle játékot. Volt tábortűz és daltanulás is.
A budapesti ünnepségre szép, a Hunyadi család címerével ellátott fehér inget és nemzetiszínű
szalagos szalmakalapot kapott minden részt vevő. Ezt viselve a szárnyashajóról leszállva a
katonai bemutatót követően a Lánchídon át sétáltak fel a gyerekek fel a Várba, ahol látványos
ünnepség, történelmi játékok fogadták őket. A nap történéseit a televíziók híradásai is
közvetítették, a kirándulásról készített film 2013. augusztus 19-én 11.30-kor kerül adásba az
m1 csatornán, valamint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által létrehozott és
üzemeltetett
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fotógalériában több képet is találhatnak a kirándulásról az érdeklődők. Ezek mellett az iskola
honlapján saját képeinket is közzétesszük. (www.amkdevavanya.hu) A két nap – ami a részt
vevők számára teljesen ingyenes volt – nagy élményt nyújtott minden részt vevő számára,
köszönjük a lehetőséget, hogy részesei lehettünk!
Július 26-án a „Forma-1 szabad edzés, egynapos kirándulási pályázat iskolai csoportok
számára a Hungaroringre”elnevezésű kiránduláson 40 tanuló és kísérőik vettek részt. A
Forma-1 pénteki szabadedzésének látványa, hangulata azokat is magával ragadta, akik eddig
kevéssé érdeklődtek e sport iránt. A nagy hőség ellenére nagyon jól sikerült a kirándulás. A
gyerekeknek jelképes regisztrációs díjat kellett befizetniük, ennek fejében ebédet, gazdag
uzsonnacsomagot, és nem utolsó sorban belépőt kaptak a Silver tribünre. A tribün lejtős
részen helyezkedik el, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a start/cél nagy részére és az előtte
lévő kanyarokra és a boxutcára. Ezen kívül - mint minden tribün esetében - saját videófal állt
a nézők előtt, ahol a történések onnan nem látható részleteit is szemmel lehetett követni. A
Hungaroringre 12 órára érkeztünk meg, előtte a Veresegyházon található Medvefarmot
látogattuk meg, a hazafelé úton pedig Gödöllőn, a Grassalkovich-kastály gyönyörű parkjában
sétáltunk egyet. Köszönjük, hogy egy ilyen nem mindennapos kiránduláson vehettünk részt!
A kirándulások részt vevői

