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Cerediek látogatása Hódmezővásárhelyre 3. alkalom 

A ceredi testvériskolásaink utoljára látogattak el hozzánk, legalábbis ennek a pályázatnak a keretei 

között. Reméljük, hogy a személyes kapcsolatok, barátságok megmaradnak, hiszen többen tervezik, 

hogy családi kirándulás keretében ellátogatnak Ceredre. 

A tervezett programjaink az alábbiak voltak: 

− Látogatás a szegedi Vadasparkba. 

− Közös iskolai program, a feldolgozott témakörhöz kapcsolódó foglalkozásokon való 

részvétel. 

− Csapatépítő és sportjátékok. 

− Közös esti program a szülők részvételével (Platán Party) 

A vadasparki programon mindkét iskola tanulói részt vettek. Előzetesen a Vadaspark honlapjáról 

letöltöttünk és kinyomtattunk játékos feladatlapokat, amiket kiosztottunk a vegyes Cered-

Hódmezővásárhely csapatoknak. ezekkel felvértezve indultak felfedezőútra a Vadasparkban a 

gyerekek keresvén a választ az egyes feladatlapos kérdésekre. Sokan úgy belefeledkeztek az 

állatok tanulmányozásába, hogy a kérdéseket el is felejtették megválaszolni. Ez is azt bizonyítja, 

hogy a közös bóklászás, együttlét fontosabb volt nekik, mint a betervezett feladat. 

Az ebédre elfogyasztott hidegcsomag után hazaindultunk Vásárhelyre, illetve Mártélyra a 

„megszokott” szállásra. Kis pihenő után készülődtünk az esti Platán Partyra, csendes pihenőztünk, 

társasjátékoztunk, megbeszéltük a vadasparki feladatlapokat.  

A Platán Party hagyományos szülő-tanár-gyerek program iskolánkban. A ceredi kollégák és 

gyerekek most megtapasztalhatták ennek a fergeteges bulinak a hangulatát, ahol kötetlenül együtt 

szórakozhattak szülők, gyerekek, tanárok. 

Mindenki jól szórakozott, de a gyerekek miatt éjféltájban vissza kellet térni a szállásra, hiszen 

másnap még programot terveztünk. 

Természetesen a másnap délelőtti program így később indulhatott el, és kötetlenebbre sikerült, 

mint terveztük, de ez így van jól, hiszen meg kellett a gyerekeknek beszélniük az 

előző esti mulatság élményeit, részleteit.  

Ebéd után búcsút vettünk ceredi barátainktól, akikre legalább ötórás 

hazaút várt. 
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PROGRAM 
 
1. nap: 2019. június 20. 

Cerdiek várható érkezése 10 óra 

Délelőtti program: Közös beszélgetés, melynek témája a délutáni foglalkozásokon feldolgozott 

világnapok 

Ebéd: 12.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

Délutáni program: Látogatás a Szegedi Vadasparkba 

Vacsora és esti program: 19.00 óra Platán Party Helyszín: iskola udvara 

Szállás: Mártélyi Erdei Iskola 

 

 

2. nap: 2019. június 21. 

Reggeli: 8.30 (szálláson) 

Reggeli után pakolás, s indulás Hódmezővásárhelyre, az iskolába 

Délelőtti program: Kézműves foglalkozások, csapatépítő játékok 

Ebéd: 13.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

 

Hazautazás Ceredre 

 


