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Soli Deo Gloria

12. oldal

SZENTLÉLEK

2014. Június 8.

Erdei iskola újra!

A hármas Istenségbõl egy
Ki Isten lelke vagy
Áradj szét a világon
Mutasd meg lángodat
Galamb képében egykoron
Érintetted Urunk
Küldetéséhez erõt adtál neki
Így lett igazságunk, életünk, utunk
Elhintetted ajándékaid
A gyarló a világ felett
Felemelted porából az embert
Kapott tõled áldott leheletet
A Szentlélektõl kapott
Ajándék: alázat és a hit
Megmutatja a gyarló ember
Szûkre szabott földi határait
A Szentléleknek köszönhetjük
Évekbe foglalt földi életünk
Nélküle nem lenne semmi
Csak gyötrelmes, árva porhüvelyünk
A Szentlélek hét ajándékának
Áldása hitünk, életünk
Ezen ajándékkal lett teljes
Istent imádó keresztyén hitünk
BÖLCSESSÉG. ÉRTELEM,
LELKI ERÕSSÉG
TUDOMÁNY, JÁMBORSÁG
Az embert porból felemelték
JÓ TANÁCS mit megfogadni
Megtartani szent kötelesség
Az ISTENFÉLELEM
Alázatos keresztyén békesség
Mikor lehajtott fejjel
Pünkösdöt ünneplünk
Áldást adó Szentlélek
Néked mindent köszönünk
Terjeszd ki mindnyájunkra
Bõséges áldásodat
Lélektõk lélekig járva
Vezessen dicsõséges utad
Kaposvár, 2014. május 29.
MOLNÁR GYULA

A zselickisfaludi erdei iskola igazi felüdülést jelent diáknak és tanítónak egyaránt

Ha május, akkor erdei iskola.
Már áprilisban számoltuk a na pokat a gyerekekkel, hogy meny nyi van még hátra a zselick isfaludi kiköltözésig. Az utolsó
napokban pedig már másról sem
lehetett beszélni velük, csak
hogy mit fogunk csinálni a tábor b an, mi t kell v i nni , ki -k
kivel lesz
egy szobában.
Május 12-én aztán gyerekzsivajtól
zengett a falu. Megérkeztünk! Miután mindenki berendezkedett, indulhatott is az elsõ tanóra. Persze
elõtte az aprónép az otthonról hozott elemózsiás csomagokat jól
megkarcsúsította, mert, ugye a
tiszta, vidéki levegõ meghozza az
étvágyat! Nem is ment annyira a
tanulás! Hiszen a gyerkõcök gondolatai minduntalan a fák alatt, a
fûben, a patak partján járt. „De jó
is lenne kint futni egy nagyot, ahelyett, hogy a könyv fölé görnyedünk!”
No, de jutott játékból is bõven!
Elsõ nap. Mert az idõjárás ezúttal
megtréfált minket. Volt itt minden,
ami ellehetetleníthette a tervezett
programokat. De a gyerekek a hidegtõl, széltõl és esõtõl függetlenül
feltalálták magukat. A társasjátékoktól az olvasáson keresztül a nagy

veszekedésekig és kibékülésekig
volt minden!
Mi, tanító nénik sem bántuk anynyira ezt a rossz idõt! Így több idõ
jutott a tanulásra.
Különben sem olyan rossz móka
az esõ után gumicsizmában földigilisztákat, csigákat keresni, vagy a
pocsolyákon
keresztülgázolni.
Esetleg az apukákkal a vizes fûben
focizni, s néha nyakig sárosnak
lenni! Ezek olyan élmények, amelyek közel hozzák egymáshoz a
gyerekeket, felnõtteket, és hetekig
beszédtémát is szolgáltat. Csemetéink pedig nem kevés önállóságot
tanulnak, fejlõdik alkalmazkodóképességük.
Mindent összevetve, igazán szerencsések vagyunk, hogy évente
kivihetjük egy hétre tanulóinkat a
természetbe a városból, ahol kézzel foghatóvá, megtapasztalhatóvá
válnak a tankönyvekben leírtak.
Lurkóink pedig kedvükre kimozoghatják magukat.
Nem hiába írt fel Pankának, a városi kislánynak vérszegénység ellen Móra Ferenc „doktor bácsija”
reggelire rigófüttyöt, ebédre tücsökhegedülést és vacsorára koNÁDASDI ESZTER
lompszót.
ÉS ZENTAINÉ KOVÁCS IBOLYA
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