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Kispajtások a nagy tanyán
Iskolánk napközis tanulói az intézmény
munkatervében meghatározott, tudatos
környezeti nevelés érdekében lovagolni indultak a Pajtás tanyára.
A péntek délutánt nagy izgalommal
várták a gyerekek. Kisebbek és nagyobbak
egyaránt buzgón készültek a kalandos kirándulásra.
A tanyára érkezésünkkor két ló már felnyergelve várta a „kis lovasokat”, akik közül sokan most találkoztak először ilyen
nagy jószággal. Ám nem csak a lovakkal
ismerkedtünk, hanem mint egy jó tanyán,
megsimogathattuk a büszke házőrző kutyust, vagy dédelgethettünk kismacskát.
Megtudtuk azt is, hogy az itt élő vaddisznó,
szereti a csigát, ezért a kispajtások a nedves
fűben található összes „finom csemegét”
felkutatták újdonsült kedvencük számára.
Munkatervünk fontos nevelési célja a
természeti ismeretfejlesztés, s a Pajtás tanya
erre nagyszerű színhely, hiszen az állatokat
nem csak nézhettük, de testközelbe is kerülhettünk velük. Aki nem ült éppen lovon,
az bekukucskálhatott a baromfiudvarra,

etethetett vaddisznót, sőt a
fiúk még a közeli kiserdőben
is tettek egy felfedező túrát,
ahol több növényt sikerült
beazonosítaniuk.
Mint kiderült nem csak
számunkra volt fontos új
ismeretek gyűjtése. Nagy
meglepetésünkre
három
óriási paripa szintén „tanulni akart”: rólunk, mert
jól körbeszaglásztak minket
tetőtől talpig.
Pár órával később élményekkel és ismeretekkel gazdagodva mindenki jókedvűen tért vissza az
iskolába.
Egy ilyen kirándulás játékkal, neveléssel
teli lehetőség arra, hogy gyermekeink jobban megismerjék környezetünket, hazánk
állat- és növényvilágát, és mindemellett kitűnő alkalom a csoportépítésre is.
Kicsik és nagyok bepillanthattak e nyugodt tanyasi életbe, s talán ez a hangulat
hatással lesz rájuk a mai rohanó világban.

Az élményből táplálkozva megtanulhatják,
hogyan kell élvezni a természet csendjét és
varázsát. S ha ezáltal boldogabbak, kiegyensúlyozottabb és sikeresebb lesz a jövőjük,
akkor elértük a célunk.
Hiszen mindent értük teszünk!
Vitéz Tiborné
napk. csop.vez.
Zrínyi M. Ált. Isk.

Kyokushin Karate Sanbon SE Gyál
– Beszámoló az elmúlt féléves tevékenységünkről
„A harcművészet ezer nap elteltével veszi kezdetét, s tízezer napnyi
edzés után válik tökéletessé.”
Nyáron, a júliusi nagy hőségben részt vettünk a pilismaróti edzőtáborban, ahol sikeres övvizsgát tettek sportolóink. Pest- megyéből
a legnagyobb létszámú csoportot alkottuk. Új öv fokozatot kapott
Csatári Bálint, Berta Cintia, György Dávid, Máj Miklós, Ifj. Máj
Miklós, Bíró Tamás, Szabó Péter, Váradi Palotai Márton, Váradi
Palotai Panna, György Gábor.
Szeptemberben számos új kis karatés érkezett, akik már most
tudják, hogy hasznosan sportolással is el lehet tölteni az időt.
Október 10-én a Kyokushin karate utánpótlás kupán a következő
eredmények születtek:
1. helyezet: Csatári Bálint, és Berta Cintia
2. helyezet: Gőz Nóra
3. helyezet: Szabó Péter
Novemberben a Pestszentimrei Sportkastélyban került megrendezésre a II. Össz-Knockdown
Karate Utánpótlás Magyar Bajnokság, vagyis a
Bushido Kupa.
Nagyon erős mezőny indult, több mint 300
versenyzővel, és kiélezett küzdelmek zajlottak.
Gőz Nóra a vecsési karatékánk ezüstérmet szerzett, Berta Cintia, a Zrínyi Miklós Általános Is12

kola tanulója bronzérmes lett,
Máj Miklós szintén bronzérmet
szerzett, Wrábel Levente, az Ady
Endre Általános Iskola tanulója
is bronzérmes lett, valamint
Váradi Palotai Márton, az Ady
Iskola tanulója az ötödik helyezést érte el.
December 4.-én indulunk
Salgótarjánba, a Nemzetközi
Kyokushin Karate Mikulás Kupára. A két ünnep között a téli edzőtáborban veszünk részt.
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre, amelyeket hétfőn, és
csütörtökön 17.30-tól 19.00-ig, kedden, 16.30-tól 17.30-ig tartunk.
Helye a Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi utcai tornaterme.
Az edzéseket vezeti: Ambrus György,
06-70-554-07-38.
Köszönjük a felajánlott adójuk 1%-át,
amelyből 138.000 Forint folyt be.
„A harcművészet olyan, mint a sziklamászás; megállás nélkül vezet az út fölfelé. Teljes elkötelezettséget igényel a feladat iránt.”

