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      A Fenntarthatósági témahét 2018. évi országosan meghirdetett tematikus pályázatán, az 

„Egy doboznyi természet” alsó tagozatos korcsoportjában iskolánk első osztályosai harmadik 

helyezést értek el. A pénznyeremény felhasználásával erdei iskolai programon vettek részt. 

      A Pusztavámon található Vajda János Erdészeti Erdei Iskola 2015-ben felújított épületében 

és gondozott környezetében minden megtalálható, ami egy élménydús kiránduláshoz, 

táborozáshoz szükséges. Itt töltöttük a napot tizenhárom -immáron másodikossá cseperedett- 

kisdiákunkkal. Érkezés után a napot rögtön reggeli tornával indítottuk. Ezt követte az 

épületben egy interaktív foglalkozás erdeink leggyakoribb fáiról, melyről a diákok közösen 

tablót készítettek. Bejártuk a tábor területén található mezítlábas ösvényt, majd -a tízórait 

követően- mozgásos játék , s rókavadászat következett. A délutánt már az erdőben töltöttük: 

kirándulásra indultunk, mely során a korábban képeken látott terméseket és leveleket 

azonosítottuk, kerestük, gyűjtöttük. A program vezetője itt is sok érdekes információt adott a 

gyerekeknek. A túra során eljutottunk a pusztavámi ökoturisztikai központ területén található 

vadasparkba is, ahol vaddisznókat, őzeket, muflonokat pillanthattunk meg. A Malomerdő 

Panzió játszóterén ért véget kirándulásunk, ahonnan kissé elfáradva, de rengeteg új ismerettel 

és élményekkel gazdagodva tértünk haza. Az élménygyűjtés, az erdő élővilágával való 

ismerkedés tavasszal egy kétnapos programmal folytatódik ugyanitt. Szülőt, gyermeket, 

pedagógust egyaránt örömmel töltött el, hogy a pályázati nyeremény segítségével 

lehetőségünk van az iskolában megszerzett ismereteket a természetben szerzett élményekkel, 

tapasztalással bővíteni. Bízunk benne, hogy a másodikos erdei élőhellyel való ismerkedést 

harmadik osztályban a víz, vízpart élővilágával való ismerkedés követheti majd. 

                                                                                                                   Koósné Kenessey Éva, tanító 
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„ Egy doboznyi természet”- a vajali szürkenyárfánál 

 

    Iskolánk elsős kisdiákjaival, 13 gyermekkel, s egy segítő szülővel látogattunk el a 
településünktől nem messze található vajali szürkenyárhoz, mely a ma Magyarországon 
ismert legnagyobb törzskerületű ilyen fa, korát 200-300 évre becsülik, s a 2011 –es  évben az 
Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Év Fája szavazás döntőse volt.  

Helyközi buszjárattal utaztunk Mórra, majd a településről kijutva értünk el a vajali területre. 
A fához jutás nehézkes volt, ugyanis a környék kissé elhanyagolt (bár nem szemetes) és 
eléggé mocsaras. 

A tízórai elfogyasztása után felkerekedtünk és a Mór –Csókakö borúton több pihenővel 
(hiszen van néhány kaptató közben, s nyárias meleg volt) kb. 2óra alatt visszagyalogoltunk a 
kb. 5 km-nyi út megtételével iskolánkhoz. 

 





 

 

 




