
A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium 
egyhetes erdei iskolai programja három éves keretben 

hetes felosz-
tás

7. osztály 8. osztály 9.a  osztály megjegyzések

hétfő: 
8.00-12.00

12.00-12.30-

18.00-18.30
21.30-22.00

A Ferences Gimnáziumban:
az erdei iskola filozófiája, 
viselkedés az erdőben, a heti program ismertetése
felszerelés-jegyzék, csoportokba osztás
bepakolás, ellenőrzés, a hátizsákok felrakása autóra
ebéd
indulás a pályaudvarra, vonatra / autóbuszra szállás
érkezés Süttőre / Héregre – gyalogtúra a Serédi-nyaralóba
érkezés, elhelyezkedés, vacsora, tábortűz
lefekvés

napirend: 
7.00 ébresztő, mosakodás, rendrakás
7.30-8.15 szentmise, v. ima
8.30-9.00 reggeli
13.00-14.00 ebéd és mosogatás
18.00-19.00 vacsora és mosogatás
21.00-21.30 mosakodás, lefekvés

kedd: 
9.00-12.30
14.00-16.00

16.00-18.00

19.00-21.00

íjászat
fafaragás
gyógynövényismeret, 
gyógyteakészítés, cso-
portbontásban

éjszakai vadles

lepkészet
államalkotó  rovarok, 
munka a fával 
erdészeti ismeretek:
fakitermelés,  erdő-
művelés 
éjszakai vadles

a  Nyaraló  és  a  kör-
nyék története 

növényismeret, nö-
vény- meghatározás 
éjszakai vadles

szükséges felszerelés: 
• 5 napra ruhanemű (ing, 

alsónadrág, terepre való ruha - 
lehetőleg barna v. zöld színű - 
amiben dolgozni is lehet),  

• fogkefe, fogkrém, szappan, 
• hátizsák, 2 db túracipő,
•  2 db hosszú nadrág, 
• esőkabát, zsebkendő, zokni, 

pulóver, 
• hálózsák, olló, bicska, 

ásványvizes kisüveg v. kulacs,
•  elemlámpa, ragasztó, ceruza, 

toll, jegyzetfüzet, zsírkréta, 
rajzlap, hangszer (aki játszik 
valamin)

szerda:
9.00-12.30

14.00-18.00

19.00-21.00

a  Gerecse  régészeti 
emlékei: földvárak
geomorfológiai isme-
retek 
vadfotózás

tájékozódási futás

Pisznice, római kori 
bánya megtekintése
vadfotózás

séta tanösvényen 
a Gerecse földtörté-
neti ismertetése el-
méletben és gyakor-
latban 
vadfotózás

csütörtök:
9.00-12.30

14.00-18.00

19.00-21.00

madártani megfigyelé-
sek, hálóval befogás, 
gyűrűzés
vadnyom-olvasás

12 hónap az erdőn I.

Pusztamarót  –  törté-
nelmi emlékhely
régi erdei mestersé-
gek megismerése tú-
rával
12 hónap az erdőn II.

látogatás a Gombás-
pusztai Arborétumba
túrázás elmélettel 
csillagászati ismere-
tek

péntek:
9.00-12.30

14.00-18.00

19.00-21.00

erdészeti ismeretek 

meteorológiai mérések
tábortűz,  népdal-ének-
lés

víztisztaság-mérés,
szennyvíztisztító
főzési gyakorlatok

tábortűz, népdal-
éneklés

számháború 

szelektív  szemét-
gyűjtés
tábortűz,  népdal-
éneklés

ajánlott videófilmek: 
12 hónap az erdőn
Vadászünnep
Magyarországi várak
Magyarországi kastélyok
Fakitermelés, erdőművelés

szombat:
9.00
10.15
16.00 

takarítás, hálórend, udvar, környezet rendbe tétele
indulás gyalog vasút / autóbusz állomásra 
megérkezés az iskolába

munkarend: naponta 1-1 óra fizikai 
munkát végzünk a hely megbecsülé-
se és megszeretése érdekében

A 9. b osztály a három évfolyam anyagából vegyesen vesz részt foglalkozásokon.

Esztergom, 2013. június


