
 

 

 

 

Tehetséggondozó tábor Berkenyén 

XVIII. ker. Kandó Téri Általános Őszi 

tehetséggondozó tábor pályázata és  

 programzáró beszámolója 

 



 
Helyszín: Börzsöny (Berkenye-Nógrád-Királyrét) 

Időpont: 2018. október 9-10-11. 

Utazás: vonattal, erdei kisvasúttal, túrázás 

Létszám:  28 fő gyerek és 3 fő pedagógus 

 

A tábor pedagógiai célja: 

Iskolánk, 2013 óta Kiváló Akkreditált Tehetségpont. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekek fejlesztésére. A tehetség 

kibontakoztatásában a képességek mellett a személyiség tényezők is nagy 

szerepet játszanak. Ezeket ugyanúgy kell formálni, gazdagítani, mint magát a 

tudást. A gyerekek erős oldala mellett a gyengeségeiket is fejleszteni kell. Fontos, 

hogy kellemes légkör alakuljon ki, és a lazításra, pihenésre, elmélyülésre is jusson 

kellő idő. Mindezt együtt szeretnénk a gyerekeknek ezzel a táborral megadni, 

hogy gazdagabb élményekkel, friss ismeretekkel kezdhessék az új tanévet. 

Azért esett a választásunk Berkenyére, mert a település sajátossága rengeteg 

lehetőséget, programot nyújt a számukra. Vonattal utaznánk, ami sok gyermek 

számára kuriózum, mert a családjuk ritkán veszi igénybe ezt a közlekedési 

eszközt. 

A vendégház, ahol fogadnának minket 

Budapesttől alig 50 km-re a Börzsöny 

hegység lábánál, egy csodálatos kis 

hegyi falu szélén helyezkedik el. A 

település a Duna Ipoly Nemzeti Park 

határát érinti. 



A szállás közvetlen szomszédságában csörgedezik a Morgó patak, amely a szintén 

itt elterülő 1 hektáros tavat táplálja. A környezet változatos domborzatú, erdő-

mező egyaránt megtalálható. A fényszennyezés kivételesen alacsony. Ezek a 

tényezők számtalan lehetőséget nyújtanak a természettudományos 

megfigyelésekre, kísérletekre. Terveink szerint természetismeret, biológia, fizika, 

logika, csillagászat témakörökben bővítjük a gyerekek ismereteit. Esős idő esetén 

a vendégházban és a faluban található fogadó különtermében van lehetőségünk a 

foglalkozások megtartására. Fontos számunkra a közösség összekovácsolása, az 

együtt töltött idő, a kikapcsolódás és a játék, mindezekben nagy hasznát tudjuk 

venni a fogadóval szemben található sportpályának.  

A programok összeállításánál figyelembe vesszük, hogy októberben már tart a 

tanév, a szorgalmi időszak. Így a természettudományok mellett kapcsolódunk a 

tábor során a történelem, az irodalom, a földrajz, az ének-zene, és a művészeti 

tantárgyakhoz is. Új informatikai alkalmazásokkal ismertetjük meg tanulóinkat.  

A tudományokon túl betekinthetünk a falusi élet világába.  

Szeretnénk, ha a vidéki élet nyugalma, az erdő friss illata megalapozná tanulóink 

gyermeki lelkének kiegyensúlyozottabb, boldogabb, egészségesebb fejlődését. 

 

A pedagógus kollégák olyan 6. és 7. évfolyamba járó gyerekeket hívtak meg, akik 

rendszeresen vesznek rész természettudományos versenyeken és képviselik 

iskolánkat. 

 

 

  



Megvalósított Programjaink a három napra 

 

1. nap 

Utazás vonattal a Ferihegyi vasútállomásról Berkenyére 

Sietnünk kellett, mert a vonatok csatlakozása elég szűkös időt hagytak az 

átszállásra. Szerencsénk volt, mert az egyik apuka felajánlotta a segítségét, hogy 

a csomagokat elszállítja a szállásig. Ennek nagyon örültünk, mert a tematikus 

programokhoz elég sok eszköz kellett. 

A szállás elfoglalása 

A környék bejárása, ismerkedés a falusi házakkal, portákkal 

Faluvetélkedő csapatokban. A kedves kis nógrádi falu lakói már meg sem 

lepődnek a gyerekzsivajon, és azon sem, hogy időnként fiatalok rohangálnak 

kérdéseket feltéve a helyiektől. 

Ebéd 

Tematikus órák: 1. Vegyész kertje 

   2. matek fejtörők párokban 

   3. Mérések a vízparton 

Vacsora 

Közösen készítettük el a gyerekekkel a vacsoránkat. Kenyérlángos gyúrtunk-

dagasztottunk és a kertben lévő kemencében megsütöttük. 

Új logikai társasjátékokkal való megismerkedés és játék., sötétedés után csillagok 

vizsgálata távcsővel és az égbolt vizsgálata mobilalkalmazáson keresztül. 

 

2. nap 

Reggeli 

Rövid pihenő után fizikai és kémiai kísérletek zajlottak, valamint a gyűjtött 

minták mikroszkópos vizsgálata három csoportban forgószínpad szerint. 

Tapasztalatok, új ismeretek megbeszélése, a legkedvesebb látott állat vagy 

növény lerajzolása. 



Ebéd a szálláson 

Kirándulás Nógrád várához Geoláda keresés-kutatás 

Túra közben a környezet élővilágának tanulmányozása, növény- és állathatározás, 

mintagyűjtés mikroszkópos vizsgálathoz. Szállásra visszaérve a vízparti élővilág 

megfigyelése, vízminta vétele patakból és tóból. 

 

Vacsora 

Szalonna és pillecukor sütés, fizikai és kémiai változások megfigyelése, 

értelmezése, majd a finomságok elfogyasztása. 

Közös logikai- és társasjátékok, esti bátorságpróba a tó körül, előző napi 

csillagászati ismeretek felelevenítése, csillagvizsgálat.  

Felkészülés a másnapi kirándulásra, előadás a természetjárásról. 

 

3. nap 

Reggeli 

Csomagolás, a szállás elhagyása. 

A csomagjainkat autóra pakoltuk és a Ferihegyi vasútállomáson kaptuk vissza. 

Túrázás Királyrétre (a túra hossza 2,5 óra, kb. 10 km), domborzati viszonyok 

változásának megfigyelése, térképolvasás elsajátítása a gyakorlatban, 

tájékozódás, iránytű, tájoló használata. 

Gyakorlati fizika: megtett távolság leolvasása térképről, az eltelt idő mérése. 

Résztávokon a sebesség meghatározása, végül a csoport átlagsebességének 

kiszámítása. 

Ebéd Királyréten. 

Erdei kisvasúttal utazás Királyrétről Kismarosra. 

Vonattal utazás a Ferihegyi vasútállomásra, ahol minden szülő átvette a gyerekét. 



A háromnapos tehetséggondozó táborunk remek programokkal, gyönyörű őszi 

idővel örvendeztette meg a gyerekeket. Hisszük, hogy az együtt eltöltött közös 

emlékek, tapasztalatok, vizsgálódások hasznos tudásként raktározódnak el a 

Kandó Téri iskolásokban és javukra szolgál majd az elkövetkezendő időkben. 

A Kandó Téri Általános Iskola Berkenye tehetséggondozó 

táborban lévő tanulók névsora: 

2018. október 9-11-ig 

 

 

Balogh Marcell 6.a 

Dévényi Milán  6.a 

 

Varga Dániel  6.b 

Varga Botond 6.b 

 

Bognár Anna 6.c 

 

Kőkúti Márton 6.d 

 

Eszes Marcell 6.e 

 

Kun Dorottya 7.a 

Tillman Blanka 7.a 

Kladek Csaba 7.a 

Németh Richárd 7.a 

Busi Benito  7.a 

Kétszery Boglárka 8.d 

 

Szabó Barna 7.b 

Kuzma András 7.b 

Budaházy Bernát 7.b 

Csákay Benedek 7.b 

Nagy Zsófia 7.b 

Takács Pálma  7.b 

 

Novák Noémi 7.c 

Mester Zsófia 7.c 

Simala Áron 7.c 

Baráth Bence 7.c 

Kónya Lilla 7.c 

 

Kun Enikő  7.d 

Vass Kincső 7.d 

Lakatos Eszter 7.d 

Kalmár Levente 7.d 

Prém Balázs 7.d 

 



 

 



  



 

 



 

 



 

 



 

 


