VÍZ-TÜKÖR projekt
Reflexiós levél
Szakmai tábor, Gyomaendrőd
A "VÍZ-TÜKÖR projekt" keretein belül tizenkilenc iskolatársammal, egy középiskolás
mentorral és két nevelővel a Gyomaendrőd melletti Pájer-kempingben táboroztunk. Az üdülés
célja az volt, hogy megismerjük a vizek, vízpartok élővilágát, növényzetét. A már magában is
impozáns Körös partján fekvő fantasztikus kempingnél jobb helyszínt talán keresve se
találhattunk volna erre a feladatra. Tulajdonképpen a közvetlen környezetünkben figyelhettük
meg a Körös parti életközösségeket. Saját észleléseinket kiegészítették egy nagyon kedves
biológia tanárnő által vezényelt növényvizsgálatok, mikroszkópos megfigyelések, és egy
hosszabb túra a vidéken. Rengeteg élőlényt ismerhettünk meg tüzetesebben a táborban töltött
idő alatt. Csak, hogy néhányat felsoroljak: fehérfűz, szomorúfűz, vadszőlő, nőszirom,
tündérrózsa, farkasalma, feketenadálytő, kutyatej, különböző moszatok, zöld szemesostoros,
és még sorolhatnám. A táborban töltött négy nap alatt összesen háromszor találkoztunk a
tanárnővel. Az első alkalomkor (hétfőn) játékos, jó hangulatú feladatokkal hangolódtunk a
Körös menti növények tanulmányozására. A második összejövetelen (kedden) már
komolyabban foglalkoztunk a témával. Mikroszkóppal és egyéb műszerekkel vizsgáltuk meg
a vízből vett mintákat. Az utolsó találkozásunkkor (szerdán) pedig egy kinek hosszabb, kinek
rövidebb úton gyalogoltuk körbe az élőhelyet, és kutatómunkákat végeztünk. Úgy gondolom,
hogy sok ismeretet szereztünk a "tanítások" alatt, és ha máshol nem, de biológia órákon még
biztosan hasznát vehetjük majd a tanultaknak. Természetesen nem csak erről szólt ez a tábor.
A tanulást különböző csapatépítő programok, és egy fantasztikusan megszervezett esti
bátorságpróba is színesítette. Emellett szabad programot is kaptunk jócskán. Megmártóztunk
a vízben, a kemping területén gyönyörűen kialakított strandröplabda és homokfoci pályákon
számtalan izgalmas foci, illetve röpi meccset játszottunk, volt lehetőség pecázásra, és egy
menő motorcsónakázáson is részt vettünk a Hármas-Körösön. Ha már Körös, akkor
elmaradhatatlan a Szarvasi Arborétumban való gyaloglás, és a hajó túra a Katalin II.-n, a park
naszádján. Mi sem felejtettük el ezt, és még egy élményt felírhattunk a már így is tömve lévő
listánkra.
Azt gondolom, hogy úgy illő, ha köszönetet mondok társaim és magam nevében,
amiért részt vehettünk ezen a fenomenális programon. Köszönjük, hogy új ismeretekkel
gyarapíthattuk a növényekkel kapcsolatos tudásunkat. Köszönjük, hogy ilyen csodás
mulatságokon vehettünk részt. Köszönjük, hogy álomra hajthattuk a fejünket egy ilyen szép
helyen, mint amilyen a Pájer-kemping. Igazából mindent köszönünk, ami a táborral
kapcsolatos.
- Czinege Tamás, 8. b. osztályos tanuló –
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