SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
OM azonosító: 030064
8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/a.
Tel.: 22/504-442; Fax: 22/504-443; titkarsag@istvaniskola.hu
________________________________________________________________________________________

ISKOLAI TÚRANAP

Székesfehérvár
2014. október

A

túranap

nemcsak

mint

szabadidős

program,

hanem

oktatási-nevelési

stratégiánk szerves részeként, immár több mint 15 éves hagyományra tekint vissza.
Évek óta szeptember első hetében kerül megrendezésre, hosszú szervezőmunka
eredményeként. Az idei évben a kedvezőtlen időjárás miatt egy hónappal később,
október 8-án tartottuk.
Kidolgozott terv alapján minden évfolyam más-más természetvédelmi területre
látogat el. A lehetőségektől függően próbálunk a csoportok mellé természetvédelmi
őröket felkérni szakvezetésre, illetve az adott terület múzeumait és kiállításait
megmutatni diákjainknak. Az egyes helyszínek úgy lettek meghatározva, hogy
beépüljön az ott tapasztalt ismeret a természettudományos tananyagba. A helyszín
geológiai érdekességeit, növény- és állatvilágát megismerhetik tanulóink, saját
tapasztalaton keresztül tanulhatnak a legtöbbet. A természetvédelem fontosságáról,
az esetleges környezetszennyezésről a helyszínen beszélgetnek diákok, felnőttek.
Az idei évben a túranaphoz kötődve projektet kellett az osztályoknak megvalósítását.
A túranap szervezési munkálatai 2014. júliusában kezdődtek, az osztályprojektekre
való felkészülés, tervkészítés szeptember elsejétől folyamatosan zajlott. A projektek
elkészítésére, a beszámoló leadására a túranap után egy hónap állt rendelkezésre.
A túranapi tervezésben, szakvezetések biztosításában partnereink voltak:
- Alba Volán Zrt.
- Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park
- Márton Edit erdész
Az iskolai túranap célja

Oktatási cél: Megyénk adott természetvédelmi területének megismerése, természeti
értékeinek, felszíni formáinak, növény- és állatvilágának felfedezése, társulások
megfigyelése.

A

környék

társadalmi,

kulturális,

épített

és

tárgyi

értékeinek

felkutatása. Olyan tudás birtokába jutni, mely képessé tesz a jövőben a környezetért
felelősséggel bíró gondolkodásra.

Nevelési cél: Rövid távú cél a közösségfejlesztés, év eleji ismerkedés, összerázódás.
Hosszú távú cél a környezeti érzékenység, a tudatosság fejlesztése, a természetszerető
és a többi élőlényt társként elfogadó szemlélet kialakítása. Fontos a környezetóvó
gondolkodásmód fejlesztése, a természetbarát viselkedés gyakorlása, az értékek
meglátására

és

megőrzésére

való

nevelés.

felelősségérzet kialakulásának megalapozása.

A

természet

megismerése

során

a

A túranap feladata
A környezeti nevelésben betöltött szerepének megfelelően a túranap
örökéletű

élményeket

ad

a

diákoknak,

megtapasztalhatják

a

„szabad-ég”

foglalkozásokat, erősíti az osztály közösségét a megélt élmények révén, alapot biztosít
a természettudományos tananyag megértésére, elsajátítására. Ha eredményeket
szeretnénk elérni, akkor az a feladatunk, hogy rendkívül sok pozitív érzelmet váltsunk
ki:


szeretetet az állatok és növények iránt



vonzalmat, érdeklődést adott tájegység iránt



féltést a környezeti ártalmak, az ember pusztítása miatt



tiszteletet a természettel szemben



megbecsülést



örömöt a tudás gyarapodása, használata révén.

1. évfolyam
Helyszín: Sóstói Tanösvény
Utazás: autóbusszal
A túranap első állomásaként a város kiemelten fontos védett területét ismerték meg
a gyerekek, Márton Edit vezetésével. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki. Nevét
a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a Sárvíz édes vize duzzasztotta fel.

Az első b osztály a 2014/15-ös tanév októberében a Sóstói Tanösvényre látogatott a Túranap keretein belül.
Itt megismerkedtünk a hely természeti adottságaival és a nagyon sokszínű növényvilággal is.
A Projektmunka a Tanösvényen gyűjtött csigaházakból áll, melyet rajz órán kifestett az 1.b osztály, illetve az ott
gyűjtött őszi falevelekből pedig technika órán készült egy-egy kép. A túra során csodálatos fotókat készítettünk a
természet apró csodáiról.

2. évfolyam
Helyszín: Pentelei erdő
Utazás: autóbusszal

A túranapon rengeteg falevelet, termést gyűjtöttünk, melyeket felhasználtunk a terem díszítéséhez.
Növényhatározó segítségével beazonosítottuk a gyűjtött leveleket, terméseket.
A fák kérgéről lelkesen készítettünk zsírkréta lenyomatot.
Megtanultunk falevélből rózsát, baglyot és őszi mécsestartót; a termésekből pedig faliképet készíteni.
Nagyon jól éreztük magunkat a túranapon, a tornapálya teljesítése után még egy jót is játszottunk a tisztáson.

3. évfolyam
Helyszín: Gaja-szurdok
Utazás: autóbusszal
A

Bodajk

településhez

közel

eső

Gaja-szurdok

talán

az

egyik

legnépszerűbb

kirándulóhelye a Gaja-patak völgyének. Itt található a Gaja-völgyi Tájcentrum, mely
épített környezettel, padokkal, eső ellen védett étkezőpavilonnal, játszótérrel és
horgásztóval kiváló lehetőséget nyújt a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak. A sokak
által kedvelt szalonnasütő, bográcsozó helyek is elsősorban a Tájcentrum területén
találhatók.

A 3. b osztályosok erdőről szóló dalokkal hangolódtak a túrázásra.

Üdvözlünk Benneteket!
2014-ben mi is 3. osztályba jártunk. Minden tanév elején túranapot szervezett iskolánk. 3. osztályban a Gajavölgyi Tájcentrumba látogattunk el. A Bodajk településhez közel eső Gaja-szurdok talán az egyik legnépszerűbb
kirándulóhelye a Gaja-patak völgyének. Itt található a Gaja-völgyi Tájcentrum, mely épített környezettel, padokkal,
eső ellen védett étkezőpavilonnal, játszótérrel és horgásztóval kiváló lehetőséget nyújt a pihenni, kikapcsolódni
vágyóknak. A sokak által kedvelt szalonnasütő, bográcsozó helyek is elsősorban a Tájcentrum területén találhatók,
melyeket érdemes időben lefoglalni.

.

.

A szurdok legnevezetesebb látnivalója az Ádám-Éva fa, mely eredetileg két öreg tölgyfa volt. A nagyobb méretű Ádám
és a kisebb termetű Éva. Ma már csak Ádám (mely a 60-as években tűz áldozata lett és kidőlt) látható, mely hídként

funkcionál a Gaja-patak felett. A másik nevezetes látnivaló Sobri Jóska barlangja, mely kb. 4 méter széles és 1.7 m
magas, és 12-15 m hosszú. Kifelé található egy oldaljárat, melynek végén látható a külvilág fénye.
A többnyire csendesen csordogáló Gaja-patak csak teszi a dolgát, folyik. Hol szelíden, hol vadabbul. A 2010. évi
csapadékos időszakban pedig sajnos, pusztított is. A patak teljes hossza közel 100 km, átlagos vízmélysége 40 cm.
Nagyesztergár melletti Veim-pusztán ered, és a Fehérvárcsurgói-víztározóba folyik. Innen Moha alatt a Móri-vízzel,
Székesfehérvárnál a Sárvízzel és a Veszprém felől érkező Sárvízzel egyesülve a Nádor csatornába folyik, mely a
Dunában ér véget. Vízhozama a csapadék mennyiségétől függ. A patak vadregényes tájakon csobog keresztül, érintve a
két festői szépségű szurdokvölgyet. Régebben több malom is üzemelt a patak felett, ezeknek nyomai még felfedezhetők
túráink során.

Jellemző halfajai:
kárász (Carassius carassius Nils.), dévérkeszeg (Abramis brama L.), fejes domolykó (Leuciscus leuciscus L.),
szélhajtó küsz (Alburnus alburnus L.), ökle (Rhodeus sericeus amarus B.), ponty (Cyprinus carpio L.) ,
csuka (Esox lucius L.), sügér (Perca fluviatilis
Túránkat a Bársony István Emlékházban kezdtük.
Ez a ház őrzi a család emlékeit, de láttunk itt, erre a vidékre jellemző
növényeket és kitömött állatokat is. Az emeleten berendezett kiállítás
a vadászoknak, erdészeknek állít emléket.
Megtudtuk azt is, hogy a vadaskertben él a szika szarvas, amelyet
Japánból, és a régi Szovjetunióból hoztak ebbe a parkba. Szívesen
barangoltunk az erdőben, megcsodáltuk szépségét. Bánatunkra sajnos
találkoztunk néhány eldobott szeméttel is. Túránkat a patak mellett folytattuk tovább. Minden utunkba került
növényre rácsodálkoztunk. Terméseket, faleveleket gyűjtöttünk. Utunk
végén megállapítottuk az egyik fa életkorát is.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Ajánljuk nektek is, hogy látogassatok el ide! Bízunk benne, hogy a táj
megőrizte szépségét és ti is kellemes sétát tehettek ezen a vidéken.
Kép összeállításunkban megmutatjuk Nektek, milyen is volt a táj 2014ben.

4. évfolyam
Helyszín: Kisgyón
Utazás: autóbusszal
Kisgyón az Északi-Bakony keleti részén, Bakonycsernyétől délre található. A vidék
képét a 300-400 méter átlagmagasságú fennsíkokból a geológiai mozgások hatására
kialakult töbrökkel, víznyelőkkel változatos széles hegyhátak és lankás oldalak
határozzák meg. A tájegység legfőbb vonzereje maga a természet, a vadregényes táj,
de műemlékekben, egyéb látnivalókban is bővelkedik ez a vidék.

A 4.b osztályosok alkotásai

Oly régóta vártuk már a kirándulást. Végre jó lett az idő, előbújt a napocska, és már az eső sem esik. Reggel jött
értünk az autóbusz. Mindig izgulunk, ha együtt utazik az osztály. Ma Kisgyónba mentünk, ahol már várt
bennünket egy kedves erdész bácsi. Sok mindent elmondott az erdő élőlényeiről. Amit tudott, azt megmutatta élőben
is. Nagyon érdekes volt. Természetismeret órán tovább foglalkoztunk a témával. Sokat túráztunk egész nap, így
nagyon elfáradtunk. Este senkit sem kellett altatni!
A 4.a osztály egy nagyon szép filmet készített a túranapi élményekről. Minden tanuló
szerepelt benne narrátorként. A film bemutatja Kisgyón földrajzi jellemzőit, növényés állatvilágát. A gyerekek elmesélik az ott szerzett élményeiket. Mindenkinek ajánljuk
megnézésre, mert példaértékű lett.

5. évfolyam
Helyszín: Pákozdi ingókövek
Utazás: autóbusszal
A Velencei-hegységben, Pákozd mellett különös kőalakzatok magasodnak. E furcsa,
egymáson egyensúlyozó sziklák "természetellenesen" billegő elhelyezkedésükről kapták
nevüket:

ingókövek. Keletkezésükre

tudományos

és

mitikus-misztikus-történelmi

magyarázat is létezik, így ki-ki kedvére válogathat, melyiket hiszi inkább. Egy
azonban vitathatatlan: az óriási gránitkövek látványa lenyűgözi az arra járót.

Az idén kicsit később lett megrendezve a túranap, mint azt szoktuk. Az októberhez képest nagyon klassz idő volt.
Bejártuk a Pákozd feletti hegyeket, túráztunk, játszottunk az út alatt. Menet közben időnként megálltunk beszélgetni
a látnivalókról. Az osztályfőnökünk nagyon felkészült, mert sokat tudott mesélni. Nekem a Velencei-tó látványa
volt a legszebb. Mikor hazaértünk, az iskolában még sokat foglalkoztunk a túranappal. Rajzórán a gyűjtött
termésekből és levelekből képet készítettünk. Énekórán erdőről szóló dalokat énekeltünk. Magyar irodalom órán
fogalmazást készítettünk az útról. Természetismeret órán megbeszéltük a fontos tudnivalókat és beszélgettünk arról,
hogyan kell megvédenünk a természetet, mi a mi feladatunk. Én nagyon jól éreztem magam, egy kicsit elfáradtam
azért. Már most várom a jövő évi túrát!
6. évfolyam
Helyszín: Agárd
Utazás: vonattal
Az idei évben a hagyományos kenutúra helyett az agárdi Gárdonyi Géza Múzeumot
látogattuk meg. Nem engedtek vízre, mivel a szél erőssége meghaladta az átlag
értéket. A múzeumban vezetéssel megnézték az osztályok a múzeumot – ami
kapcsolódott az idei tanév kötelező olvasmányához, az Egri csillagokhoz. A tárlat
bemutatta Gárdonyi Géza életének legfőbb állomásait, irodalmi munkásságának
kiemelkedő értékeit. A tárlókban naplója és műveinek legszebb kiadásai mellett
néhány eredeti, személyes tárgya is látható volt. A gyerekek megismerhették alkotói
módszerét, írói munkásságát, bepillantást nyerhettek különleges titkosírásába. Az

épületben egy korabeli eszközökkel és bútorokkal berendezett konyha is volt. Utána a
rönkvárban vettek részt foglalkozáson osztályonként külön csoportban, mely során
kincseket kereshettek, rejtvényeket oldhattak meg és végig járhatták a kazamatákat.
A tervezettek ellenére nagyon jól sikerült a „pót” programunk.

.

Nagyon jó kis program volt a túranapon. Bár amikor meghallottuk, hogy nem fogunk evezni a Velencei-tavon, nagyon elszomorodtunk.
Viszont így is csodás nap lett. Egész sokat megtanultunk Gárdonyi Gézáról, amit el is meséltünk Éva néninek magyar irodalom órán.
Informatikaórán készítettünk montázsokat. Természetismereten beszélgettünk a Velencei-tó és környéke élővilágáról Judit nénivel.
Melinda néni megkért minket, készítsünk bemutatót emlékbe. Nagyon jó lett! Mikor megnéztük, jókat nevetgáltünk!

7. évfolyam
Helyszín: Gánt – Geológiai Tanösvény, Balás Jenő Bauxitbányászati Kiállítás
Utazás: autóbusszal
Gánt határában található a volt bauxitbányából kialakított tanösvény, mely
bemutatja a bauxit képződésének folyamatát. A gyalogúton végigjárva a területet az
embernek olyan érzése van, mintha a Marson járna. A múzeum képet ad a
gyerekeknek a bányászat nehéz fizikai munkájáról, a bányászat jellemzőiről.

Kedves Márta néni.
A kérés az volt hogy írjunk a túra napi emlékeinkről.
Bevallom, először teljesen unalmasnak tartottam ezt a túra napot. Aztán amikor beértünk kezdett érdekelni. A
kilátás némelyik helyen nagyon szép volt. Amikor a bácsi előadást tartott, észre vettem egy csomó régi
szerszámot. Belegondoltam abba, hogy milyen rossz lehetett nekik, hogy ilyen kemény munkával keresték a
kenyeret. Mostanába senki nem gondol bele az ilyen helyztebe, pedig mi is születhettünk volna abba a nehéz
világba. Elmesélte, hogy mivel hogyan dolgoztak. Azt is elmondta, hogy egy robbanás következtében, hány
munkatársa vesztette életét. Nem volt veszélytelen hely, és ezt ők is tudták. Mégis mindennap mentek dolgozni,
azért hogy legyen miből megéljenek. Ez elgondolkoztatott engem egy kicsit. Mikor kiértünk és mondta hogy el
kell sétálnunk a faluba, mert oda jön a busz, nem gondoltam volna hogy egy erdőn keresztül fogunk menni. De
végül mikor sétáltunk, és egyre magasabbra mentünk, és a kilátás is egyre szebb volt, réjöttem hogy nem is
olyan rossz ez, annak ellenére, hogy nem volt térerő. Az egy kicsit zavart, de végülis kirándulás volt, nem is
kell folyton telefonozni. Nagyon szép volt az erdő és a kilátás. Még ha kevés időt is, de a természetben voltam.
Szerintem nagyon jó túra nap volt, várom a következő kirándulást.
Üdvözlettel: Egyik tanítványa, Alíz.

8. évfolyam
Helyszín: Tihanyi-félsziget
Utazás: autóbusszal

2014 októberében látogatást tettünk a Tihanyi-félsziget Sajkod nevű településének környékén. A mintegy 2.5-3 órás
túra során bebarangoltuk a Külső-tó, a Nyereg-hegy, a Kiserdő-tető kényelmesen teljesíthető túra útvonalait és
megannyi szépséget, látványosságot megtekintve megismerkedhettünk a környék kialakulásának körülményeivel.
Túranapunkat az Apátság épületének és a környékének megismerésével zártuk.
Íme egy kis ízelítő:

A 8.b osztályosok filmet készítettek projektmunkaként.

