
Az  Újszászi  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  rendhagyó  módon  kezdte  az  idei

tanévet. Az ÖKO szemlélet erősítése és a fenttarthatóságra nevelés jegyében szeptember

első  hetében  Erdei  Iskolát  szerveztünk  az  Újszászi  Parkerdőben.  Szerencsésnek

mondhatjuk  magunkat,  hogy  ilyen  természeti  környezetben  élünk  és  nem  kell  100

kilométereket  utaznunk ahhoz, hogy a élvezni  tudjuk a természetet,  mindez elérhető

távolságban  van.  És  az  erdei  tisztás  kiváló  lehetőséget  nyújt  a  pihenésre,

kikapcsolódásra, na és az erdei iskola szervezésére is.

Az Erdő hete program nyitó napján  a “nagyok” (7-8. évfolyam) vették birtokba a Parkerdőt.

Egy közös séta után, át a ponton hídon érkeztek meg az erdei iskola helyszínére ahol négy

izgalmas foglalkozás várta a tanulókat.

Forgó  színpad  szerűen  4  tematikus  órát  szerveztünk  az  osztályoknak.  A  technika  órán

kézműveskedtek, őszi könyvjelzőt készíthettek a gyerekek. Az erdei matek órán a feladat az

volt, hogy találják ki, hogyan lehet megszámolni a legegyszerűbb módon, hogy hány fűszál

van 1 négyzetméteren. Természetismeret órán fakéreg lenyomatkészítéssel foglalatoskodtak,

és  hogy  a  mozgás  se  maradjon  el,  a  legsportosabb  kollégák  váltóversenyt  szerveztek  az

osztályoknak, sőt még egy mókás frizbi meccs is belefért a nap programjába.  

/Eszesné Csizmadia Melinda

Az 5-6.  osztályos  diákok  a  pénteki  napot  töltötték  a  Parkerdőben.   Testnevelés,  magyar,

természetismeret és  technika óra szerepelt az aznapi órarendben.  A természetismeret órán

érdekes feladatokat oldottak meg a fák és terméseik témakörben, játszottak „Ki vagyok én?”

vetélkedőt. Magyar órán szófelhő, szólások, közmondások, helyesírás, igaz-hamis feladatok

vártak a csapatokra. A gyerekek gyönyörű pólókat, terítőket, bevásárló szatyrokat batikoltak,

amelyeken a természet színei jelentek meg. Volt tájfutás az erdőben, majd sorverseny, ami

különleges  frizbi  versennyel  zárult,  végül  pedig  minden  osztályban  kihirdettük  az  erdő

bajnokait.

A hangulat remek volt, mindenki élvezte a kirándulást.

             /Balkovicsné Vágó Katalin



A hétfő és kedd már az alsó tagozatos diákoké volt. 

Hétfőn a 3-4 évfolyam látogatott el a Parkerdőbe. 

A Parkerdő története, Csikung, Orczy család. Mi a közös bennük? Az Erdei iskola. A 3-4.

osztály tanulói örömmel és várakozással készültek az Erdő hete projekt első alkalmára.  A

napot  reggeli  tornával  és  különböző  Csikung  gyakorlatokkal  indítottuk,  majd

megismerkedtünk  az  Újszászi  Parkerdő  történetével.  Az  erdei  házikó  meséjét  követően

leveleket  gyűjtöttünk,  békákat  simogattunk,  sőt,  rózsabogarat  is  láthattunk  közelről.  A

levélképek  készítése  mellett  igazi,  erdei  futóversenyen  vettünk  részt,  majd  rendhagyó

számháborút  játszottunk.  A  nap  zárásaként  megcsodáltuk  a  legendás  Vörösmarty-fát.

Elfáradva ugyan, de sok –sok élménnyel tértünk vissza az iskolába. 

Mi már várjuk a folytatást! 

/Tóth Ágnes

Szeptember  7-én,  kedden a  2.  évfolyam tanulói  vettek  részt  az  Erdei  Iskola  programban.

Lelkesedéssel néztünk a nap elé, jólesően szívtuk magunkba az erdő illatát. A gyerekek négy

csoportban – menetlevéllel a kezükben- négyféle állomáson vettek részt a játékokban. „Az

állatok  iskolájában”  mesehallgatással,  mesefeldolgozással,  a  természet  kincseiből

szókirakással töltötték el az időt úgy, hogy mindezt egy óriás szitakötő is nyomon követte. A

természetismereti  állomáson  puzzle,  levélnyomat  készítése,  QuiZoo  barchóba  várta  a

gyerekeket. Erdei sportolásra a harmadik állomáson volt lehetőség, ahol sor-és váltóversenyen

drukkolhattak  egymásnak.  A  negyedik  állomáson  egy  erdei  matek  órán  tréfás  találós

kérdésekkel, termésekből számbontásokkal, geometriai kincsvadászattal leptük meg őket.

Ebéd  után  vadregényes  erdei  utakon  sétáltunk  el  a  nevezetes  Vörösmarty  fához,  ahol

megismertük a fa történetét, és belehallgattunk az erdő hangjaiba.

Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva tértünk vissza az iskolába. A hangulat egész

nap remek volt, mindenki élvezte a programokat. A gyerekek izgalmas élménybeszámolóval

térhettek haza.

                             /Vargáné Turza Judit



Az  erdő  hete  projekt  egy  igazi  csapatmunka  volt.  Egyrészt  a  pedagógusok

csapatmunkája, akik egy emberként álltak az ötlet mellé és hozták ki ebből a hétből a

lehető legtöbbet. Köszönöm a lelkes munkájukat.

Szeretnék köszönetet  mondani  azonban az  Önkormányzat  dolgozóinak is,  akik egész

héten  a  rendelkezésünkre  álltak  és  minden  tárgyi  és  műszaki  feltételt  biztosították

számunkra. Köszönöm Dobozi Erikának és a Szociális Otthon konyhai dolgozóinak a

segítséget, hiszen lehetővé tették a gyermekek, hogy a meleg ebédet az Szociális Otthon

konyháján fogyasszák el. 

És büszkén mondom, hogy így volt teljes a csapat és így volt igazi csapatmunka.

Makainé Zérczi Zsuzsa

       intézményvezető


