
Tájékoztató 

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk Erzsébet-tábor pályázata pozitív elbírálást kapott. 

2020. június 29-e és július 3-a között napközis jellegű táborban várjuk a bejelentkezett tanulókat. A korlátozott utazási 
lehetőségek mellett is igyekeztünk változatos, gazdag programot összeállítani a gyerekek számára. 

Helyszín: Csokonai utca Kis iskola 1. 2. 3. évfolyamok 

    Radnóti u. Nagy iskola 4. 5. évfolyam 

A nyár végi időpont: 2020.08.10-08.14. 

Helyszín: Radnóti u. Nagy iskola 6. évfolyam 

Az ismert helyzetre való tekintettel néhány előírást be kell tartaniuk. Köszönjük megértésüket! 

• A gyerekeket az iskola épülete előtt kérjük átadni a pedagógusoknak / átvenni a pedagógusoktól. 
• Az egészségügyi nyilatkozatot kitöltve, aláírva kérjük hétfő reggel leadni a csoportvezetőknek. (Nem lehet 4 napnál 

korábbi a dátum!) E nélkül NEM táborozhat a diák! 
• Érkezés: 7.45 – 8.00 között. A kis iskolában gyerekek a kijelölt termükben gyülekeznek. A nagy iskolában az 

UDVARON! 
• Távozás: 16.00 – 16.15 között az iskola elől. Kérjük, a szülő írásban jelezze a csoportvezetőnek, ha gyermeke egyedül 

távozhat! 
• Legyen MASZK a gyermek táskájában! 

 

  



Hátizsákban hozzon magával a táborozó: 

• Kulacsot vagy palackot (Kupakos vagy fedeles legyen, ne tudjon senki az ivókához nyúlni.) 
• Papírzsebkendőt 
• Maszkot 
• Esőkabátot (NEM esernyőt) 
• Tolltartót - színesekkel, ceruzákkal, radírral felszerelve 
• Szúnyog-kullancsriasztót (Ezzel már otthon kérjük befújni a gyermeket a külső helyszínes napok reggelén.) 
• Napvédő krém 
• Váltóruhát - aki szükségét érzi 

 

NE hozzanak magukkal a táborozók: 

• Telefont (egyéb elektromos kütyüt) 
• Otthoni játékot 
• Rágcsálni valót  

 

A táborozók az első napon Erzsébet-táboros egyensapkát kapnak. A külső helyszíneken kérjük az iskolai egyenpóló 
viselését. A programok a táblázatokban találhatók.  

Kérjük, gyermekeiket játszós, kényelmes, időjárásnak megfelelő öltözékben hozzák a táborba. A sportos, játékos 
tevékenységek miatt zárt, bokát tartó lábbeli viselését kérjük! 

Pénteken (07.03.) a Radnóti utcai épülethez jöjjenek gyermekeikért, mert ott lesz az Erzsébet-tábor közös záró programja! 

 

Köszönjük! 

A tábor szervezői  



Erzsébet tábor program - Csokonai utcai épület 

CSOKONAI 
utcai épület 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

07.00-07.45 ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet 

07.45-08.15 gyülekező gyülekező gyülekező gyülekező gyülekező 

08.15-09.00 reggeli reggeli reggeli reggeli reggeli 

09.00-12.00 DÉLELŐTT 

 

Padtárs program 
Gasztrohős 

1. csoport 
Medvepark 

2. csoport 
Gombfoci 

3. csoport 
Sortverseny 

3. csoport 
Medvepark 

1. csoport 
Gombfoci 

2. csoport 
Tanösvény 

2. csoport 
Medvepark 

3. csoport 
Gombfoci 

1. csoport 
Sportverseny 

Vadaspark 
hideg élelem  

12.00-13.00 ebéd ebéd ebéd ebéd ebéd 

13.00-15.00 DÉLUTÁN 

 Film 
gyümölcsjáték 

1. csoport 
Medvepark 

2. csoport 
Biztibusz 

3. csoport 
sakk/kézműves 

3. csoport 
Medvepark 

1. csoport 
Biztibusz 

2. csoport 
sakk/kézműves 

2. csoport 
Medvepark 

3. csoport 
Biztibusz 

1. csoport 
sakk/kézműves 

búcsúdélután 
ugrálóvár 
jégkrém 

 

15.30-16.00 uzsonna uzsonna uzsonna uzsonna uzsonna 

16.00-16.15 teremrendezés teremrendezés teremrendezés teremrendezés teremrendezés 

16.15-17.00 ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet 

  



Erzsébet tábor program - Radnóti utcai épület 

RADNÓTI 
utcai épület 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

07.00-07.45 ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet 

07.45-08.15 gyülekező gyülekező gyülekező gyülekező gyülekező 

08.15-09.00 reggeli reggeli reggeli reggeli reggeli 

09.00-15.30 Napi program 

 4. évfolyam: 
Egészségvédelem, 

kézműves foglalkozás, 
sport 

 
5. évfolyam: 

Egészségvédelem, 
kézműves foglalkozás, 

sport 

4. évfolyam: 
Kirándulás Tatára 

Indulás: 8.00 
Érkezés: 16.00 

 
5. évfolyam: 

Malom látogatás, 
helytörténeti múzeum, 
Egészségügyi előadás 

4. évfolyam: 
Sor- és csapatversenyek, 

ügyességi feladatok 
 

5. évfolyam: 
Aszfaltkréta készítés, 

ügyességi fajáték készítés 

4. évfolyam: 
Tanösvények bejárása, 

Számháború és 
labdajátékok 

 
5. évfolyam: 

Kirándulás: Magán Zoo 
Indulás:8.00 

Érkezés:16.00 

4. és 5. évfolyam: 
Várunk az ugrálóvár  

12.00-13.00 ebéd ebéd ebéd ebéd ebéd 

15.30-16.00 uzsonna uzsonna uzsonna uzsonna uzsonna 

16.00-16.15 teremrendezés teremrendezés teremrendezés teremrendezés teremrendezés 

16.15-17.00 ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet ügyelet 

 


