
 

 
KEDVES DIÁKUNK! TISZTELT SZÜLŐK! 

 
Alábbi levelünkben részletes tájékoztatást olvashattok a természettudomány munkacsoport által a 10. 
évfolyam Maszk, MárkA, MIQN osztály diákjainak szervezett „Erdei Iskola” programról. A tábor célja a 
természet eddig megtanult törvényeinek, összefüggéseinek vizsgálata és élmények szerzése olyan 
környezetben, amelyet itt az iskolában nem tudunk biztosítani. 

Helyszín: a Börzsönyben, Kemencén, szállás: a Kőrózsa panzióban. 
Időpont: 2018. május 28-31., záró nap: június 4. (hétfő), Politechnikum 

 

Figyelem: indulás a Természettudományi Múzeum előtti térről (Ludovika-tér), 
május 28-án reggel 8.30-kor. 

Várható visszaérkezés: május 31-én (csütörtökön) 16.30-kor az indulási helyre. 
 
Étkezés: a szálláshelyen, hétfő ebédtől csütörtök ebédig. Vásárlási lehetőség a foglalkozások közötti 
szünetben (ebéd után) lesz. 

▪ Az Erdei iskolában való részvétel kötelező! 
▪ Teljes értékű pótlásra nincs mód, de az igazoltan mulasztók részleges pótló feladatot kaphatnak. 
▪ Igazoltnak csak a Pedagógiai vezető engedélye vagy orvosi igazolás esetén tekinthető a 

távolmaradás. 
▪ A végzett munkát a terepmunka és a beadott munkanapló, valamint a bemutató nap 

teljesítménye alapján, két osztályzattal értékeljük! 
▪ Az Erdei iskolában szerzett ismeretek a tananyag részét képezik, azaz szaktárgyi dolgozat 

formájában is számon kérhetők. 
▪ A táborban a Politechnikum házirendje szerinti szabályok érvényesek! A házirend szerint tiltott 

dolgokat a táborba sem lehet hozni! 
Amit hozni kell: 

▪ személyi igazolvány, diákigazolvány, TB kártya  
▪ esőkabát, vízhatlan cipő, a réteges öltözködésnek megfelelő ruhák 
▪ írószer, füzet 
▪ sapka, kalap, napvédő krém (UV védelem) 
▪ gyógyszer (ha szükség van rá) 
▪ sportos ruházat és cipő 
▪ szúnyog, ill. kullancsriasztó  
FIGYELEM: a hírek szerint ebben az évben a szokásosnál több kullancs lehet! Az 
agyhártyagyulladás ellen van védőoltás, de annak beadása már késő. A Lyme-kór ellen oltásra 
nincs lehetőség, de antibiotikumokkal kezelhető. A fertőzés elkerüléséhez ajánlott a zárt cipő és 
ruházat viselése, valamint a megfelelő riasztószer használata. 

Amennyiben kérdésetek vagy kérésetek lenne a táborral kapcsolatban, kérjük, keressétek Veres Gábor 
munkacsoport vezetőt (mobil: 06-20-3905084, veresg@poli.hu), vagy a szaktanárokat. 

 
A természettudomány munkacsoport: 

Somogyi Ágota, Nádasdi Zsuzsa, Szántó Anita, Névery Dorottya, Lajter Judit, Szabó Attila, Veres Gábor 
 

Budapest, 2018. május 15. 


