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Osztályunk, Horváth Ernő Zoltán tanár úr szervezésében, egy „mesevilágba”
csöppent a Művészetek Völgye egyik gyöngyszemébe: Öcsre. Szívesen
„elmeséljük” nektek e csodálatos három napunkat. A projektet, amit
felvállaltunk a Galileo Progetti Nonprofit Kft. munkatársa, Kökéndy Flóra
ismertetett velünk. Miről is szólt a projekt? Egy kártyajáték elkészítéséről – nos
nem volt olyan könnyű, mint amennyire hangzik! Szeptemberben Öcsön egy
workshopon vettünk részt. Ez egy speciális kártyajáték tervezése és elkészítése
volt, amin keresztül bemutathattuk a hátrányosságot és a sokszínűséget, a már
meglévő tapasztalataink alapján. Különlegessége, hogy a játékkártyák
segítségével egy történetet kellett felépítsünk – amit a legvégén el kellet
játszanunk. Három csoportban dolgoztunk három napon keresztül, tanáraink
megsegítésével és Flóra vezetésével. A kártyák segítettek abban is, hogy kreatív
módon tekintsünk a minket körülvevő világra és abban is, hogy előadjuk azt.
Egy kellemes és ösztönző tanulás is volt egyben, egy csodálatosan felújított
parasztházban, ahol nem volt be- és kicsengetés – ahol családias körülmények
között lehettünk tanárainkkal. Megismerhettük még bensőségesebben egymás

gondolkodását, konstruktív és fantáziadús szemléletét. Mindannyiunk örömére
megtudhattuk, hogy két osztálytársunk, akik a legaktívabbak voltak, részt
vesznek egy nemzetközi képzésben Jaunpils városban – Lettországban. Ezúton
is gratulálunk Kiss Bálintnak és Sárközy Soma Sólyomnak!
E három nap minden pillanatát kihasználtuk. Így, amikor szabadidőnk volt,
élvezhettük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Kab-hegy délnyugati lábának
dombos-lankás táját. Jókat sétáltunk, focizhattunk a faluvégi sportpályán,
kiabálhattunk és visszhang játékunkon jókat nevettünk a sportpályát körülvevő
domb magaslatán. Beengedtek a helyi szarvasmarha farmba, ahonnan korán
reggel osztálytársunk, Keve friss tejet hozott nekünk. Angol nyelvtudásunkat
tesztelhettük, mert Francescaval csak angolul tudtunk beszélni. Ő egy olasz lány
volt, aki a projekt ideje alatt segített Flórának – neki köszönhetően az olasz
konyha finomságait ízlelhettük – „pászták” minden ízesítési formáját.
Meglátogattuk a zánkai gyógynövény-völgyet, ahol egy tematikus előadáson is
részt vettünk, megismerhettünk jó néhány gyógynövény felhasználását és
láthattuk a manufaktúrát és a szaporító kertjüket. Gábor és Bálint, két merész
osztálytársunk a Balatonba úsztak – persze nem sokáig ☺

A falu szélén,

eldugott zsidó temetőben fotózhattunk 200 éves sírköveket és csipkebogyót
szedhettünk

az

odavezető

földúton.

Szállásadónk

Ádám

autójában

sikítozhattunk a kanyargó Balaton-felvidéki utakon és nagyokat nevettünk a jó
humorán.
Keressetek meg bennünket, ha még többet szeretnétek megtudni a
projektünkről, szívesen mesélünk és több fotót is mutatunk!
Ezúton köszönet még egyszer tanárainknak, akik lehetővé tették, hogy részesei
legyünk ennek a remek három napnak: Horváth Ernő Zoltán tanár úrnak – aki a
projektet behozta az iskolánkba és a mi osztályunkat választotta, Tóth Róbert
gyógypedagógiai asszisztensnek – aki szívesen elkísért minket és a projekt
minden területén segített, nem utolsó sorban osztályfőnökünknek Fábián
Emília tanárnőnek együttműködéséért, segítőkészségéért és munkájáért.
Köszönet Gáti-Bőti Mariann igazgatónőnknek, aki támogatta projektünket!
7. osztály és Fábián Emília tanárnő,
of.

