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CSERHÁT ERDEI ISKOLA
2014. ÚJ PROGRAM MODULJAI ÉS HÍREI

Tisztelt Pedagógusok!
Ez a lap, amit Ön kézbe vesz, csak egy kiegészítője annak a prospektusnak, amit már
eljuttattunk iskolájuk részére. Akik már jártak a kétbodonyi Erdei Iskolában tudják,
hogy MINŐSÍTETT PROGRAMOKKAL várjuk Önöket, 101 program modult
választhattak eddig prospektusunkból. Ha ez esetleg elkallódott már, kérem
kattintsanak a www.cserhatreklam.hu oldalra, győződjenek meg, mit ajánlunk, vagy
kérjék ingyenes prospektusunkat a következő telefonszámon: 06/20/9949-152.
Ebben az évben igen érdekes és értékes programokkal bővítettük kínálatunkat, amit
ezennel szeretnénk a tudomásukra hozni. Kérem olvassák el, hogy az új programok
közül is választhassanak igényük szerint.
Szeretettel várjuk visszajáró iskoláinkat és az új érdeklődőket is. Intézzen el mindent
egy telefonnal – utazást, szállást, programot. Egy óra alatt Kétbodonyban lehet.
Holes Imréné
erdei iskola vezető
Tel.: 06/20/994-9152

Manda Gáborné
szabadidő szervező
Tel.: 06/20/500-2910

„Fel a várba Visegrádra”
Mátyás, az igazságos nyomait keressük
palotájában, amely korának egyik legnagyobb reneszánsz épülete volt európában. Felsétálunk a Salamon toronyba
is, ahol egy ideig Drakula gróf is raboskodott. A Fellegvár IV. Béla uralkodása
idején épült, Mátyás király pedig az
egész várudvart építette körül, és új
lovagtermet is emeltetett hozzá.

Indulás:
Kétbodonyból-Nagymarosra külön
autóbusszal, itt kompra szállunk és úgy
megyünk át a Duna túlsó partjára, Visegrádra. A program végén ugyanúgy indulunk haza.

„Szeretnéd kisvasúton beutazni a Börzsöny hegység völgyeit?”
!
Itt a lehetőség!
Észak-Magyarország csupa hegy és
völgy. A Cserhát kapcsolódik a Börzsönyhöz. Ezt a lehetőséget használjuk
ki, amikor a kirándulók erdei kisvasúton ismerhetik meg a természet kincseit. Különbusszal visszük a csoportokat
Kismarosra, az erdei vasútállomásra,
ahonnan Királyrétre a végállomásra
utazunk. Hideg ebédcsomag elfogyasztása után a következő fakultatív programok
közül választhatnak:
- Királyréti tanösvény bejárása.
- Séta a Duna parton, ahonnan nemcsak a Duna
völgyére, hanem a Visegrádi hegységre, a várra,
a városra is csodálatos kilátás nyílik, láthatják a közlekedő hajókat és a kompot is.
- Hazafelé útba esik 5km kitérővel Nógrád vára,
ahol idegenvezető várja és vezeti a csoportot.
- Látogatás a Nógrádi vadasparkba.
.

( Nógrádi programokról leírást talál prospektusunkban.)

„Kovács pengeti a vasat, és oly sűrűn kopogtatja”
150-200 éves kovács eszközökkel, szerszámokkal, felszerelésekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, kovácsműhelyünkben(múzeum udvar). Itt alkalom nyílik arra,
hogy minden gyermek elkészíthesse saját szerencsepatkóját.

„Csillagvizsgálás”
Csodáltad már nyári éjen a csillagos eget ismerős csillagot keresve? Most csillagászati távcső
segítségével közelebb kerül az ég a földhöz.

„Állatkertünk legújabb lakói”

.

FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS!!!
A fődíj: 3 nap, 2 éjszakás,
ingyenes táborozás 20 fő részére!

Weboldalunkon és az új program modulok között is láthatták már, hogy évről-évre
fotópályázatot hirdetünk meg, az ott közölt feltételekkel.
2013. év nyertese a Bartók Béla Általános Iskola, Gyál - akik rendkívül nívós 12
lapos naptárt készítettek a Kétbodonyban eltöltött napokról. A naptár megtekinthető
az erdei iskola 3. épületében. Pályázatunk visszavonásig érvényes, tehát várjuk
fényképeiket továbbra is. A fotókon az erdei iskolai és a táborozási pillanatokat
örökítsék meg és küldjék el a következő e-mail címünkre: csprint@enternet.hu.
A nyerteseknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az erdei iskola a képeiket felhasználhatja,
ingyen és bérmentve. A képek a prospektusainkban és weboldalainkon lesznek láthatók.

„Palóc rétesek”
A palóc gasztrokultúra megismerésének lehetőségét biztosítja a házi rétes kóstoló is. A sütőből kivett
sütemény azonnal a gyerekek kezébe kerül.
Választék: túrós, meggyes, mákos,
cseresznyés, szilvás, almás, diós,
káposztás, grízes-barackos, grízesszilvalekváros, tökös.
Rendelhetők születésnapi torták is:
csokoládés, gesztenyés, diós, túró,
oroszkrém, feketeerdő, gyümölcs.

INGYENES MEDENCE HASZNÁLAT!

