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****************************************************************************************** 

Szakmakóstoló pályaorientációs hét tájékoztató 
Kedves Diákok! 

 

Hamarosan elérkezik nyári szakmakóstoló pályaorientációs hetünk, melyre korábban a jelentkezési lapjaitokat 
befogadtuk és akit tudtunk, telefonon felkerestünk. 

Néhány mondatban szeretnénk tájékoztatni benneteket a következő hét érdekes programsorozatáról! 

 

Időpont: 2021.07.12. - 2021.07.16. minden nap 8:00-16:00 (nem bentalvós) 

Helyszín: Minden nap a Jávorka iskolában van a gyülekező, együtt reggelizünk, majd indulunk a napi programokra. 

Gyülekező tehát: 7:30-7:45 a Jávorka iskola portájánál. 

A programokról röviden: 

1. nap: „A mi a mi iskolánk mezőgazdaságunk” 

Tangazdaságunkba viszünk benneteket, ahol játékos feladatokkal mutatjuk be a mezőgazdasági munkákat, 
majd traktorozás és drónbemutató zárja a délelőttöt. 

Délután az iskolai tankert vár rátok, ahol a növényekkel ismerkedtek, és mellette az őket kiszolgáló méhek 
csodálatos világával. 

2. nap: „Agro és gasztro” 

Agrofil Kft telephelyének látogatása Kisbodakon, ahol ez a helyi nagy cég mutatja be gazdálkodását és lát 
vendégül titeket. (Egész napos kirándulás.) 

  3. nap: „Lovas és tejes nap” 

Délelőtt a Bábolnai lovasmúzeum, kocsimúzeum és lovarda látogatása 

Délután pedig ismerkedés az iskola laborjában a tejtermékekkel, vajköpülés, és érdekes tejvizsgálatokat 
végezhettek. 

A nap végén agrárkvízshow-val zárunk. 

4. nap: „Hagyományos és ökológiai gazdálkodás” 

Ezen a napon vár minket az Ökofalu, ahol elődeink önfenntartó mezőgazdasági életével ismerkedünk, 
miközben szó lesz, gyógynövényekről, beporzókról, madarakról. Terveink között szerepel kenyérsütés és egy 
lakoma is. 

5. nap: „Régi diák, új gazdálkodó”  

Délelőtt két régi diákunk mutatja be gazdálkodását (Keszthelyi Tibor-Levendulaportáról és Kozicz Balázs a 
hízlalástól a húspultig tartó előállításról)  

Kolbászsütögetés után délután séta a Fényes tanösvényen, majd a hét lezárása az iskolába visszatérve. 

Kedves Szülők! 

Köszönjük, hogy ránk bízzák erre az egy hétre a gyermekeiket. Cserébe, mi igyekszünk érdekes programokkal ellátni 
őket. Hogyan is készüljenek erre a hétre? 

• Minden nap koszolható, játszós ruhája legyen a gyerekeknek! 

• Mi háromszori étkezést biztosítunk! 

• Minden ingyenes – semmit sem kell fizetniük! 

• Kérjük jelezzék, ha különleges igénye lenne étkezésben vagy másban gyermekének! 

• A gyerekek pólót és kisebb ajándékokat is kapnak a program során! 

• Minden nap pedagógusok vigyáznak a gyerekekre! 

• Szükség esetén az iskola hívható: 0634/587-580! 

Üdvözlettel: A szervezők csapata 


