KOLORTÁBOR Kazincbarcikán
A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye Anyanyelvi
tehetségtábort szervezett Kazincbarcikán. Iskolánkból Nahaj Sára, Győrfi Áron, Szabó
Gabriella, Gyöngy Áron, Turai Marcell kapott erre meghívást.
Az ott folyt tartalmas munkáról Szabó Gabriella számolt be az általuk szerkesztett újság
címlapján. A következőket írta:
„A 2018. június 25-től 29-ig tartó esemény a Szakszolgálat Tagintézményében került
megrendezésre. Hogy mi történt velünk az 5 nap alatt? Nagyvonalakban elmeséljük.
Az első napon megismerkedtünk egymással, miközben rengeteget játszottunk és nevettünk.
Ennek részei voltak különféle ismerkedős és nyelvi játékok, majd a nap végén minden csapat
egy-egy „beugrós” jelenetet adott elő, miközben dőltünk a nevetéstől.
A második napon ellátogattunk a helyi Médiaközpontba, ahol nagyon sok érdekességet
tudtunk meg a műsorkészítésről, sőt még egy élő adásnak is részesei lehettünk! Ugyanitt a
KOLOR újság készítéséről is részletesen tájékoztattak, miközben az ottani dolgozóktól minden
kérdésünkre kimerítő válaszokat kaptunk. De ők is adtak számunkra újságírással kapcsolatos
feladatokat, melyeket a tábor hátralévő idejében próbálunk majd megoldani.
Visszatérve ebéd után a csapatokkal gyümölcskeresőt játszottunk a parkban.
Délután pedig már ötleteket kezdtünk gyűjteni arról, hogyan épüljön fel saját készítésű
újságunk, amibe a kapott feladatokat is beleilleszthetnénk. Harmadik napunkon is folytattuk
az újságírást. Délelőtt nagyon sokat fényképeztünk a városban az újsághoz, amik közül
általunk kiválasztásra kerültek a legsikeresebbek. A délután során ellátogatott hozzánk a
polgármester úr, Szitka Péter is, aki nagyon sokat mesélt nekünk Kazincbarcikáról, a színes
városról. Másik interjúalanyunkat, Heidrich Zsolt kulturális managert jelenlétének hiányában
telefonon faggattuk a nyári programokról, a szervezés esetleges nehézségeiről.
A negyedik napon sikeresen befejeztük az újságot, ami minden csapatnak nagyon jól
sikerült. Jó érzés volt kézbe venni azt az irományt, melynek minden cikkét és rajzát mi magunk
készítettünk!
Az ötödik, utolsó napon közösen szavaztunk arról, hogy a Médiaközpont dolgozóitól
kapott feladatok megoldása közül melyek a legsikeresebbek, mert ezek majd a Kolor újságba

is bekerülhetnek. Ezután ismét sokat játszottunk, majd a délután során elbúcsúztunk
egymástól.
Nagyon jó emlék marad számomra ezt a tábor.”
Szintén a diákok által szerkesztett újságban jelent meg Turai Marcell rövid írása, melynek
címe: Ilyen is van…
„Születésem óta manók vannak a fejemben. Olyan régóta velem vannak, hogy el is neveztem
őket. Egyikük Peti, mindig verekedésbe szokott keverni engem, Géza mindig csak gépezni
szeretne, Pista is rossz útra próbál vezetni az Ördög nevű pedig mintha belülről kalapáccsal,
ütné a fejemet, az agyamat. De szerencsére van egy jó manóm is, Gáspár, aki törekszik
megállítani a 4 gonosz kis manócskát. Neki köszönhetem, hogy a tanév végén a magatartásom
4-es lett, és nem 1-es, 2-es vagy 3-as.”
A tábor lezárásaként minden tanuló TEHETSÉGÚTLEVELET vehetett át. Ennek legfőbb
célja az, hogy ezekről a gyerekekről továbbra is tájékoztatást kapjon a Szakszolgálat az
iskoláktól, hogy továbbra is figyelemmel tudják kísérni illetve támogatni fejlődésüket.
Köszönjük szépen munkájukat!
Mellékeljük a csoportok munkáit, megtekintésükhöz kattintson az alábbilinkekre.
/ Forrás:kolorline.hu /

