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Felejthetetlen. Idei gólyáink talán ezzel a szóval illeték legtöbbször az idei gólyanapot. Mint gólyanapi
szervező kétség nélkül mondhatom, hogy sikerült valami maradandót alkotnunk. Hiszen idén a
megváltozott körülmények miatt szakítottunk részben hagyományainkkal, és rendhagyó módon
gólyanapot tartottunk a már megszokott tábor helyett. A szervezőkkel - ezen körülmények miatt arra a döntésre jutottunk, hogy szeretnénk a hagyományainkat új feladatokkal ötvözni.
Reggel gólyáink érkezését követően egy rövid napnyitóval kezdtünk, ahol Krausz tanárnő először
ismertette a gólyákkal a számos programot, amellyel készültünk számukra. Ezt követően a
csapatvezetők kisorsolták csapataikat és kezdetét vette a nap.
Az első öt csapat először Magdi nénivel kezdte el elsajátítani a már jól ismert évnyitótáncunkat. Ez
idő alatt a második öt csapat különböző játékokon vehetett részt, ahol egymást segítve, együtt
dolgozva olyan feladatokat oldhattak meg, mint a már szintén jól ismert Sváb-Activity, és olyan
újdonságokat mint a szabadulószoba, ahol gólyáinknak az idővel harcolva kellett egy rejtvényt
megoldaniuk, az akadálypálya ahol egymásnak szurkolva, különböző egyéni megoldásokkal rótták a
köröket, a zenefelismerés ahol mai slágerekkel kapcsolatos feladatokat oldottak meg, a beugró ahol
különböző szituációkban csillogtathatták meg a színészi tehetségüket és végül, de nem utolsó sorban
az „Egy perc és nyersz” nevű állomáson mérhették össze tudásukat a csapatok. Mindezt egy izgalmas
kincskeresés keretei között. A különböző szobák között, ugyanis a csapatoknak kisebb feladatokat
kellett megoldaniuk a szobák hollétét illetően.
Ezt követően miután a csapatok megebédeltek, következett egy csere. A cserét követően azok a
csapatok, akik elsajátították a táncot, igaz kicsit fáradtan, de lelkesen vetették bele magukat az újabb
feladatokba. Akik pedig már kipróbálhatták magukat a különböző állomásokon, most a tánclépések
világában keresték a helyes megoldásokat.
Miután mindenki sikeresen elsajátította a mindenki által jól ismert táncot, következett egy össztánc.
Itt már minden kisebb-nagyobb csapat együtt mutathatta be az elsajátított tudását. Mindeközben a
háttérben már a segítők tűkön ülve várták, hogy leleplezhessék meglepetés programjukat a gólyák
számára. Amikor erre is sor került, izgatottan foglalta el mindenki a helyét a tornateremben.
Meglepetés programként a Just Dance-t választottuk a gólyák számára. Itt a nap zárásaként minden
segítő és azon tanárok, akik kedvet kaptak egy közös táncoláshoz, a gólyákkal együtt élvezték a nap
meglepetés-programját. Ezt követett egy eredményhirdetés, átadásra kerültek az érmek és az
oklevelek.
Reméljük, hogy újdonsült gólyáink számára, mindennek ellenére tényleg egy felejthetetlen napot
sikerült alkotnunk és szívesen fognak visszaemlékezni erre a napra.

