
 

 

 

Természetjáró szakkör 

 

A Természetjáró szakkör tagjaival barangoltunk a környező réteken, erdőben, vízparti helyeken. Sok 
időt fordítottunk a különböző élőhelyek megismerésére, játékra. A gyerekek a szakkör által 
„testközelbe” kerülnek az élővilággal, a növényeket, állatokat sokkal pontosabban megismerik. 
Segítséget nyújtottunk a pulai Kőpark rendezésénél és részt vehettünk egy Geopark szakembere által 
tartott, kőzetekről szóló interaktív előadáson. Jól éreztük magunkat. 

 

 

 

 

Osztálykirándulások az erdőben 

 

Az utóbbi években egyre több osztály kirándul a közeli vagy távolabbi erdőkben. 

 Az 1-2. osztályosok júniusban a Cuha-patak völgyében túráztak. 



  

 

Gyógy-és fűszernövénykert ápolása, fejlesztése 

 

2016. tavaszán létrehoztuk a gyógy- és fűszernövénykertünket. Azóta folyamatosan gondozzuk, 
fejlesztjük. Minden ősszel „learatjuk”, leszárítjuk és felhasználjuk a növényeket. Karácsonyi vásáron 
immár két éve, szárított formában árusítjuk őket- „Kiskertünk kincsei” márkanéven- nagy sikerrel.  
Tavasszal rendbe raktuk, felfrissítettük az ágyásokat, sőt új növényeket is ültettünk. Pl..virágokat 
spenótot, salátát. Egy önkéntes munkát vállaló, lelkes munkahelyi csapatnak köszönhetően 2 új 
magaságyással gyarapodtunk. Az új ágyásokba retket, sóskát, rozmaringot és egyéb 
salátakülönlegességeket ültettünk. Jövő tavasszal ezekbe az ágyásokba szeretnénk 
koktélparadicsomot, paprikát is telepíteni, mert ezekkel is ki tudnánk egészíteni a gyerekek 
étkezését. Minél többfajta növény felhasználását szeretnénk megismertetni a gyerekekkel. Örömmel 
látjuk, hogy a kicsik szeretnek gyomlálni, öntözni és rágcsálni a kert növényeiből. A víztározót 
folyamatosan használjuk öntözésre, télen víztelenítjük. Jó lenne, ha a növények szárítását, 
felhasználását, szörpök, teák elkészítését idővel egy -az iskolában erre elkülönített- „Kiskonyhában” 
tehetnénk meg. Így a feldolgozásokat, befőzéseket a diákokkal együtt végeznénk, így megtanulhatnák 
az eljárásokat és később otthon is el tudnának készíteni egészséges finomságokat, vagy éppen 
levendula-párnákat, körömvirág- szappanokat.. 



 

 

 

 

 

A szelektív hulladékgyűjtés bővítése 

.A múlt tanévben bevezettük a szelektív hulladékgyűjtés néhány új formáját is. Egy interaktív 

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos foglalkozás keretében gyakoroltuk a helyes válogatási 

technikákat. Horgásztuk a szemetet, hulladékot és különválogattuk”. Így előkészítettük az iskolai 

szelektív hulladékgyűjtést. A papír, műanyag, fém hulladék külön gyűjtését indítottuk be új kukáink 

segítségével. Terveink között szerepel a komposztálási lehetőségeink bővítése is.   



 

 

 


