
 

 

 

Az ÖKO- szakkör 2016/ 2017. évi beszámolója 

 

I.félév 

   Az ÖKO- szakkör keretében először szeptember végén felsétáltunk a Belátó-szőlőhegy 

környékére, ahol ismerkedtünk az őszi ehető és nem ehető növényekkel, azok terméseivel. 

Helyet kerestünk a késő ősszel, tél folyamán elkészítendő madárodúk számára.      Októberben 

kirándulást tettünk a gánti bauxitbánya külszíni fejtésében létesített bányászati múzeumba. 

Előadást hallgattunk meg a felelős kisállattartásról az állatok világnapja alkalmából a helyi 

állatorvos (Dr. Hegedüs Péter) előadásában, megismerkedve a házi kedvenceinkkel való 

helyes bánásmóddal. Novemberben kellemeset túráztunk a gyönyörű őszi színekben pompázó 

közeli Vár-völgybe, Bátorkő várának romjához, miközben felfedeztük a hasadékvölgy 

oldalában megbúvó barlangokat. Ezen kirándulások során kőzeteket, ásványokat gyűjtöttek a 

gyerekek és megismerkedtek néhány őszi gombafajtával.                                                                                   

Decemberben egy verőfényes, szikrázó téli napon ellátogattunk Tésre, ahol felkerestük a 

szélmalmokat, megnéztük őket kívül és belül, megismerkedtünk a működésükkel, valamint 

megtekintettük a hozzájuk tartózó helytörténeti kiállítást: a kovácsműhelyt és a régi 

mezőgazdasági eszközöket, tűzoltó kocsikat.  A múzeum megtekintése után a bakonynánai 

Gaja-szurdok felé vettük az irányt és gyönyörű bükk erdőkön, vízmosásokon keresztül 

lesétáltunk a patakhoz, ahol csodálatos jégbefagyott kompozíciókkal kápráztatott el 

bennünket a természet. 

Fákat ültettek a gyerekek a felső iskola udvarán. Madárodúkat készítettek, amelyeket 

márciusban kihelyezünk a falu feletti erdőkbe, hogy megkönnyítsük a madarak fészkelési 

lehetőségeit. Madáretetőket helyeztünk ki a felső iskola udvarán, amelyeket heti 

rendszerességgel ellenőrzünk és pótoljuk az elfogyasztott madáreleséget. 

A kirándulások során gyűjtött taplógombákból fali díszt készítettünk és még készítünk. 

A fent leírtakat figyelembe véve úgy gondolom, hogy az ÖKO szakkör hozzájárul a szakköri 

munkában résztvevő gyermekek környezettudatos neveléséhez.             

        

 



 

II. félév 

 

Az első félév munkáját folytatva rossz időben ismerkedtünk a 2017. év Magyarország 

élőlényeinek választott növényekkel és állatokkal; sorra vettük a környékünkön termő kora 

tavaszi, tavaszi gomba fajtákat (lelőhelyeiket és ismérveiket), sajnos gombaszedő túrára nem 

került sor az időjárás és más körülmények alakulása miatt. 

 Leszereltük a téli madáretetőket az iskola udvarán lévő fákról. Kihelyeztük a tél folyamán 

elkészített madárodúkat: 1 db-ot az alsó iskolával szomszédos kert végében egy jegenye 

nyárra, 2 db-ot a vízmű feletti Kút-hegy tetején lévő fenyvesbe. (Amikor április elején vittük 

fel az odúkat nagy szerencsénkre találkoztunk egy nagy zöld (közel 30 cm) gyíkkal is, 

percekig gyönyörködhettünk benne. Mivel még a hűs időben meg volt dermedve, így nem 

siklott gyorsan tova. 

Megmetszettük és körbekapáltuk az iskola udvarán található rózsabokrokat. Rendszeresen 

tisztán tartottuk iskolánk környékét, a patakmedret is megtisztítottuk, szedtük a szemetet.                                                        

Egész napos tanulmányi, kellemes tavaszi sétát tettünk a Föld napja alkalmából a Sárréten 

keresztül a Nádor-csatornáig áprilisban a felső tagozatos tanulókkal. 

 A Víz világnapja keretén belül megismertettük az iskola tanulóival a régi csóri karszttó, ma 

újrafakadó karsztforrás történetét, amely most vízműként működik, ahol érdekes látogatást 

tettünk Csermely Sándor vezetésével. Ebből a forrásból kapja az ivóvizet községünk és a 

közeli Székesfehérvár is. 

 Májusban a Madarak és fák napja alkalmából meghívtuk iskolánkba a Székesfehérváron 

működő Vadmadárkórház dolgozóit, hogy mutassák be munkájukat, beszéljenek a 

madárvédelemről. Az érdekes előadás után látványos solymász bemutatóban volt részünk, 

ahol a Közép-Amerikából származó Harris ölyv röpte alatt sikonghattak aprók és nagyok, 

majd csendben figyelhettük, hogy száll rá a Butabagoly egyik tanítványunk buksijára. 

Láthattunk még majd 10 cm-es törpe kuvikot is és gyönyörködhettünk a vadászsólyom 

röptében.  

                                                                                                                                               

Legvégül felújítva iskolánk régi hagyományát kerékpáros akadálypályát építettünk kicsik és 

nagyok örömére az év utolsó heteiben, ahol vidáman kerékpároztak a gyerekek, remélhetőleg 

a jövő évben újrainduló kerékpáros versenyek előszeleként. 
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