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Nap Napszak Tematika Megnevezés Helyszín 

Hétfő délelőtt 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

Táborrend, kisfilm a vírusterjedés megelőzésére, csapatok és 

felelősök. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

Hétfő délután 

Művészeti nevelés, kézművesség, 

kulturális örökségeink, 

hagyományőrzés 

Betonfestés előkészületei az iskolában: tervezés 
Tábor területén 

7355 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola udvarát övező 

betonkerítést a pedagógusok 

festették tavaly nyáron 

 

 

GRAFFITI - Művészet vagy rongálás? 

 

Tulajdonképpen mi a graffiti? Tulajdonképpen mi is a művészet?  

Napjainkban jellemző, hogy minden apró, ötlettelen, igénytelen, ízléstelen semmitmondó alkotásokat neveznek 

művészinek, a hozzájuk társuló agyon reklámozással segítve elő ezt. Az élet több területén tapasztalható jelenség, 

hogy a valódi érték már nem érték. Nehéz kérdés tehát, mi a művészet, mi az érték, de ma már tulajdonképpen nem 

is lehet határvonalat húzni művészet és igénytelenség között, így inkább én is máshogyan közelítem meg ezt a 

dolgot. 

 

Egy ember általában a graffitiről vagy úgy gondolkodik, hogy szemtelen vandalizmus (utalva ezzel főleg az 

összefirkált mindenségre), vagy úgy, hogy megvan a maga helye (lepusztult gyárak kerítésén kb.). Esetleg, hogy 

nem érdekli ez az egész, és csukott szemmel éli a kis világát. Más hozzáállás talán nem is létezik, mindenesetre 

mindenkinek van valami véleménye. 

Művészet-e összefirkálni, összefesteni bármit, ami az utunkba kerül? 

Művészet akkor, ha egy szép, színes, igényes rajzot készít valaki, esetleg még mondanivalója is van, üzenetet 

közvetít. Esetenként egy-egy szignó, aláírás is lehet művészi, ha szép, ízléses, igényes (jók a betűformák, tetszetős 

az összhang, egyedi, és nem az a fajta erőlködés-szagú, ami összevissza, hangsúlytalan betűk és vonalak halmaza). 

Tovább megyek: talán még abban is van valami művészi, amikor több emelet magasságban a háztetőkön, vagy egy 

https://egygraffitiselete.blog.hu/2015/04/15/muveszet_vagy_rongalas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új udvari kapunk pedig egy 

héttel a tábor előtt készült el. 

 

 

 

 

 

 

szigorúan őrzött területen jelennek meg különböző méretű és stílusú rajzok... rongálás viszont a firkálás, a 2 perc 

alatt feldobott két-háromszínű, formátlan, stílustalan rajz, a járműfestések, üvegkarcolások, stb. 

Táborunk a graffitit művészi szintre kívánta emelni az alábbi indokokkal: 

- iskolánkban már volt kezdeményezés erre a stílusra, hiszen betonkerítésünk igazán vonzó lett a körül rajzolt, 

aztán kiszínezett tanulóktól 

- most készült udvari kapunk is vonzza a tekinteteket, és arra ösztönöz, hogy folytassuk a megkezdett stílust 

- hosszasan és körültekintően terveztük, közös ötletelés gyümölcsét valósítottuk meg közösen 

- megfelelően előkészítettük, nagy gondot fordítottunk a sablonok kivágására, a színek összhangjára 

- mások érdekeit is figyelembe vettük, mert a használhatóság szempontját tartottuk szem előtt 

- amit készítettünk, a magunkénak érezzük, büszkék vagyunk rá 

 

Mivel ezen a héten emlékeztünk meg világszerte a „kezek napja”-ról, úgy gondoltam felvetem a gyerekeknek, hogy 

művészi tevékenységünket ennek a témának szentelve valósítsuk meg a táborban. 

 

Tábori életünk első napját szervezési feladatokkal kezdtük. Virológiai előadás formájában megismertük a tábori élet 

legfontosabb betartandó higiéne szabályait: gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc 

érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása. 

 

Megtanultuk, hogy a táborba érkezéskor alaposan mossunk kezet, és használjunk alkoholos kézfertőtlenítést. A 

köhögési etikett betarthatósága érdekében megfelelő mennyiségű papír-zsebkendőt szereztünk be. 

 

Az első foglalkozáson tisztáztuk a tábori szabályokat, megbeszéltük a napirendet, és ízelítőt vettünk a hét lényeges 

programelemeiből, kicsit felcsigázva a hangulatot. Ezt követően megismerkedtünk az eszközökkel, melyeket 

használni fogunk. Biztonságosan elhelyeztük őket, hogy mindenkinek elérhetőek legyenek, és persze nem utolsó 

sorban beszélgettünk helyes használatukról, hogy ne okozzunk egymásnak sérülést, anyagi kárt. 

 

A második (délutáni) foglalkozáson megtisztítottuk az udvari betont, térkövet. Rajzos terveket készítettünk, 

mit-hová szeretnénk festeni. Miután megegyeztünk, kijelöltük krétával az általunk tervezett helyszíneket. A nagy 

melegben el is fáradtunk. 

Egy kisfilmet néztünk (https://www.youtube.com/watch?v=fcxBE6KxlX0) Graffitisek a graffitiről címmel, és arról 

vitáztunk, ami a tábor lényeges eleme: művészet vagy rongálás? Természetesen gyermekszemmel ez csak 

kizárólagosan művészet lehet. 

Még jutott időnk arra, hogy kartonpapírra sablonokat rajzoljunk (természetesen kezeket és lábakat), és ezeket ki is 

vágjuk. A kisebbeknek mindenki segített, mint egy nagy családban. 

https://www.youtube.com/watch?v=fcxBE6KxlX0


 

Kedd délelőtt 

Környezettudatosság, természeti értékeink és 

környezetszépítés 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális 

örökségeink, hagyományőrzés 

Kirándulás 

Kirándulás a grábóci ótemplomhoz. 
Táboron kívül, a Grábóci Szerb-Ortodox 

Templomban és hozzá tartozó arborétumban. 

Kedd délután 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

Játékos csapatvetélkedő a 

kiránduláson szerzett információk 

alapján. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 
Tanulóink már nagyon várták a délelőtti látogatást az ótemplomban. 

A grábóci szerb ortodox kolostor és templom a Tolna megyei Völgység egyik világtól elzárt, erdővel 

borított dombok között megbújó kisközségében Grábócon található, ahová 1580-ban érkeztek ortodox 

szerb szerzetesek. A faluban akkoriban már éltek korábban ide vándorolt szerb családok. A kolostor 

összes épülete 1994 óta a magyarországi szerb ortodox egyház tulajdonában van. A hely több 

évszázadon át a szerb ortodox papképzés központja volt. 

A szerzetesek előbb fatemplomot, majd kőtemplomot építettek. 1593-tól elkezdték írni krónikájukat is, 

amelyben minden fontosnak vélt eseményt följegyeztek. A szerzetesek erdőt irtottak, igyekeztek 

termővé tenni a tájat. 1619-ben már hatvannál több szerzetes élt itt. 1703-ban szerb területre tértek 

vissza a szerzetesek, de 1711-ben sikerült őket visszacsalogatni, s ekkor ismét több szerb család is 

megtelepedett. A lerombolt templom helyett fölépítették a ma is meglévő templomot (1736-1738), 

amelyhez tornyot is építettek (1761), s rövidesen elkészült az ikonosztáz is (1768). A ma is meglévő 

kolostorépület 1787-ben épült föl. Az arborétumban patakon átívelő kőhídon át vezet az út a 

kolostorhoz. Attól jobbra látható a kútház. A kolostortól keletre emelkedik a templom. Napjainkban 

már csak a két szerzetesnő lakik a kolostor épületében, akik gondozzák a templomot és környékét, és 

mutatják be az érdeklődőknek e híres építményt. 

A nyári melegben megpihentünk az arborétum nyújtotta hűs környezetben. 

Megbeszéltük az arborétum, a botanikus kert fogalmát, amely elsősorban 

különleges fákat és cserjéket mutat be számunkra. Beszéltünk veszélyeztetett 

fajokról, azok szaporításáról, és arról milyen fontos természetvédelmi 

tevékenység a biológiai sokféleség megőrzése. 

 



 

 

 

 

 

 

 

A délután is izgalmasan alakult. Mivel előző nap délután, a sablonok elkészítése után nem maradt időn 

azok kipróbálására, mindenki ezzel szeretett volna foglalatoskodni. A csapatépítő játékokat 

közkívánatra a pénteki napra halasztottuk. A festés ugyan nem sikerült mindig tökéletesen, de 

mindenki nagyon büszke volt a „saját” lábára, kezére, vonalára. Szerencsére hamar száradt, így még 

lehetőségünk volt az ugrálók és útvesztők kipróbálására.    

 

Szerda délelőtt 
Sport, egészségtudatos életmód 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés 
Játszóház 

Tábor területén 

7355 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

Szerda délután 
Sport, egészségtudatos életmód 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés 
Játszóház 

Tábor területén 

7355 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A harmadik nap a játék és sport jegyében telt el. 

Meghívott vendégeink a régi vásárok forgatagos világát hozták el az iskola udvarára. A megelevenedő játékok a 

jelenből (légvár, trambulin,…) a múltba (gólyaláb, diótörő, fakard, …) kalauzolták a tanulókat. 

A foglalkozáson ismereteket kaptunk a játékok történetéből: mivel játszott a nagypapa, vagy épp a középkori 

jobbágy gyermeke.  

Megtanulhattuk azt is, hogy a népi játék nem afféle elavult, idejétmúlt dolog, aminél ma már van sokkal jobb is. 

Ma rengeteg fajta játék van, főként tárgyak formájában (babák, babaházak és tartozékaik, kisautók, táblás 

társasjátékok), köztük igen jók: ugyanakkor nincsen olyan köztük, amely olyan hatással volna a gyerekekre, mint 

a népi játék.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A népi játék komoly fejlesztő, a kreativitást kialakító, a társadalomba való beilleszkedést segítő hatása ma sem 

helyettesíthető mással.  

A játékban is el lehet fáradni, így a délután folyamán a nyugodtabb kézműves tevékenységre helyeztük a 

hangsúlyt. 

Meghívott vendégeink emlékkönyvébe csupa pozitív bejegyzés került. 

 

A kézműves foglalkozáson lufit hajtogattunk, valamint régi fémdobozokat varázsoltunk újjá fonalak segítségével. 

Persze akadt olyan megszállott is, aki a mai délutánon is csak a betonfestéssel foglalatoskodott. 

 

Csütörtök délelőtt 

Környezettudatosság, természeti 

értékeink és környezetszépítés 

Kirándulás 

Kirándulás vonattal Bajára. Táboron kívül, Baja - városnézés 

Csütörtök délután 
Önismeret, közösségépítés,  

Művészeti nevelés, kézművesség,  

Betonfestés: körvonalak elkészítése, színek 

válogatása. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a nap 6.30-kor indult, mert alkalmazkodnunk kellett a vasúti menetrendhez. Tanulóink többsége 

még nem utazott vonaton, mert a személyautó és a busz teljesen kiszorította az életükből ezt a csodás 

élményt. Álmosság és izgalom váltakozott az arcokon. Hatalmas élményt jelentett, hogy még 

vonatpótló autóbuszra is át kellett szállni valamilyen technikai probléma miatt. 

 

Jó ötletnek bizonyult a városnéző kisvasút: a nagy melegben különösebb erőfeszítés nélkül láthattuk a 

legszebb helyeket, és legkülönösebb látványosságokat. 

Az idegenvezető rengeteg információval rendelkezett, és nagyon szívesen válaszolt tanulóink szüntelen 

kérdezősködésére. 

 

Úticsomagunkat a Petőfi-sziget csodás parkjában fogyasztottuk el, ahol egyéb játéklehetőségre is nyílt 

alkalom. 

Persze a hűsítő fürdő sem maradt el. Nagyon élvezték tanulóink, így a kirándulás kissé hosszabbra 

nyúlt a tervezettnél, és jócskán kitöltötte a délutánt is.  

 

 



Péntek délelőtt 
Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, 

hagyományőrzés 

Betonfestés: körvonalak 

kitöltése, kontúrok, 

árnyékok 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Péntek délután Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés 
Táborzárás, értékelés, 

fotózás. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó tábori nap délelőttjén igyekeztünk összefoglalni a tanultakat. Felelevenítettük a programokat, beszéltünk a 

pozitív emlékekről, újra gondoltuk, hogy hol, mit tanultunk meg. 

Ekkor már mindenki nagyon várta a csapatépítő játékokat. A program áthelyezésével még jól is jártunk, mert a mai 

napon záporok és zivatarok váltogatták egymást, így nem tudtunk az iskolaudvarban maradni. Azért ellenőriztük, hogy 

az udvari mesterművek rendben vannak-e a zuhogó esőben. A sportszobában vetélkedtünk és játszottunk. Délután még 

rövid időt tölthettünk a játszótéren is. 

Végezetül értékeltük a tábort. Összesítettük a pontokat, és eredményt 

hirdettünk a túlélő csapatok között. Megbeszéltük, mi tetszett – mi nem 

tetszett a gyerekeknek. Hogyan csinálnánk legközelebb. Végezetül kitöltöttük 

az elégedettségi kérdőíveket. 

 

 

Köszönjük a lehetőséget! 

Nagymányok, 2020. 08. 14.   Adorján Gyöngyi, Kosztica Petra 


