
 

 

 
PROGRAM MEDNARODNEGA POLETNEGA TABORA V ROMUNIJI 

A NEMZETKÖZI NYÁRI TÁBOR PROGRAMJA 

BACK TO NATURE – NAZAJ K NARAVI – VISSZA A TERMÉSZETHEZ 

 
Kraj/Helyszín: Nyárádszentlászló (Sânvăsii), Pásztortűz 
gostišče in otroški tabor/Pásztortűz Panzió és Gyermektábor 
Termin/Időpont: 22. 8. 2018–28. 8. 2018 
                            2018.08.22–2018.08.28. 
 

 
 
 
 

 

0. DAN: sreda, 22. avgust - 0. NAP: szerda, augusztus 22.  

5.00 – odhod iz šolskega dvorišča/indulás az iskolaudvarról 
Vmesni postanki z malico iz nahrbtnika ter kosilom./Megállások, csomagolt uszonnával és ebéddel.  
18.00 – predviden prihod v tabor, nastanitev v sobe, večerja/érkezés, szobaosztás, vacsora 
 

1. DAN: četrtek, 23. avgust - 1. NAP: csütörtök, augusztus 23.  

8.00–9.00 – zajtrk/reggeli 
9.00–12.00 – spoznavne igre/ismerkedési játékok 
12.00–13.00 – prosto/szabad program 
13.00–15.00 – kosilo in počitek/ebéd és pihenés 
15.00–16.00 – obisk treh lokalnih cerkva (reformirana, katoliška in 
unitaristična)/a három felekezet (református, katolikus, unitáriánus) 
templomának látogatása 
16.00–19.00 – pregled opravljenih nalog, interaktivne igre/az 
erdemények feldolgozása, interaktív játékok 
19.00–20.00 – večerja/vacsora 
 

2. DAN: petek, 24. avgust – 2. NAP: péntek, augusztus 24. 

8.00–9.00 – zajtrk/reggeli 
9.00–9.30 – odhod v Nagyadorján k „Hiši Narave”/utazás 
Nagyadorjánba a Természet Házához 
9.30–14.00 – učna pot/tanösvény  
Na učni poti učenci na zanimiv in igriv način spoznajo naslednja 
življenjska okolja/A tanösvényen a tanulók érdekes és játékos 
módon ismerkednek meg a következő életterekkel: 

 gozd, sadovnjak, vodovja, travnik/erdő, gyümölcsös, vizes 
élőhelyek, rét 

14.00–15.00 – vrnitev v tabor in kosilo/visszatérés a táborba és ebéd 
15.00–18.00 – delavnice (preizkus inovativnih učnih metod)/műhelymunkák (innovatív oktatási 



 

 

módszerek kipróbálása) 
18.00–19.00 – prosto/szabad program 
19.00–20.00 – večerja/vacsora 
 

3. DAN: sobota, 25. avgust – 3. NAP: szombat, augusztus 25. 

8.00–9.00 – zajtrk/reggeli 
9.00–10.00 – odhod na Korond/utazás Korondra 
10.00–13.00  

 lončarjenje, darilni vrč za vsakega 
udeleženca/korongozás az élményműhelyben, ajándék 
bögre a résztvevőknek,  

 obisk obrti, kjer iz gobe odpadljivke izdelujejo 
klobuke/taplász műhely meglátogatása, 

 iskanje skritega zaklada na „Polžjem griču”, ogled 
muzeja aragonita, kjer udeležence čaka 
presenečenje/kincskeresés a Csigadombon, aragonit múzeum látogatás, ahol meglepetés 
várja a látogatókat 

13.00–14.00 – kosilo/ebéd 
14.00–17.00 

 obisk doline soli v Parajdu/látogatás a parajdi Só szorosban 
 naravoslovne delavnice v dolini soli/természetismereti tevékenységek a Só szorosban  

17.00–19.00 – vrnitev v tabor, počitek/visszatérés a táborba, pihenés 
19.00–20.00 – večerja/vacsora 
 

4. DAN: nedelja, 26. avgust – 4. NAP: vasárnap, augusztus 26.  

8.00–9.00 – zajtrk/reggeli 
9.00–10.00 – odhod na Kőrispatak/utazás Kőrispatakra 
10.00–15.00  

 obisk muzeja slamnatih klobukov, prikaz in izdelava 
lastnih slamnatih klobuk/a szalmakalap múzeum 
látogatása, a szalmából való fonás bemutatása és 
tanítása, szalmakalap készítése, 

 ogled lokalnega čudežnega vodnjaka/a helyi csodakút 
meglátogatása,  

 ogled in predstavitev delovanja starega mlina/egy régi 
malom és működésének bemutatása,  

 izdelava in peka domačega kruha (vsak udeleženec dobi svoj hlebček)/házikenyér-készítés 
(minden gyermek kap egy kis cipót) 

 kosilo/ebéd 
 delavnice (preizkus inovativnih učnih metod)/műhelymunkák (innovatív oktatási módszerek 

kipróbálása) 
15.00–17.00 – vrnitev v tabor, z vmesnim postankom, z ogledom Bözödi jezera/visszatérés a 
táborba, útba ejtve a Bözödi tavat  
17.00–19.00 – prosto/szabad program 
19.00–20.00 – večerja/vacsora 
 



 

 

5. DAN: ponedeljek, 27. avgust – 5 NAP: hétfő, augsztus 27.  

8.00–9.00 – zajtrk/reggeli 
9.00–12.00 – delavnice (preizkus inovativnih učnih metod)/műhelymunkák (innovatív oktatási 
módszerek kipróbálása) 

 igre na prostem/szabadtéri játékok  
12.00–13.00 – prosto/szabad program 
13.00–14.00 – kosilo/ebéd 
14.00–18.00 – vrednotenje celotnega tabora/a tábor kiértékelése 
18.00 – poslovilni večer: večerja, ples/búcsúest: vacsora, táncház  
 

6. DAN: torek, 28. avgust – 6. NAP: kedd, augsztus 28.  

7.00 – zajtrk/reggeli 
8.00 – odhod domov/távozás 
21.00 – predviden prihod na šolsko dvorišče/érkezés az iskolaudvarra 

 
Pridržujemo si pravice do morebitnih sprememb v programu.  
Fenntartjuk a program megváltoztatásának jogát.  


