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Beköszöntő
AMIKOR ISTEN KINYITJA AZ ABLAKOT
Kedves Velem Együtt Otthon Olvasó!
Az idei évnek nagy lendülettel, bizakodással futottam neki. Bíztam abban, hogy ha bár itt az ország
szívében az igazi tél el is maradt, jön majd az annál szebb, illatosabb és boldogabb tavasz.
Terveztem, hogy a Víz Világnapján egy dokumentumfilmvetítéssel egybekötött szakmai fórumon
fogok részt venni, terveztem, hogy a Föld napján a Velencei-tóhoz látogatok egy szervezett
programra; reméltem, hogy kirándulni mehetek majd a tanítványaimmal.
Aztán egyik napról a másikra hirtelen minden megváltozott. Ennek most már hatodik hete. Nem
mondom: hosszú idő. Még a kislányaim születése után, mikor mindenki óva inti az embert, hogy
ne menjen sehova, nehogy a kis csöppség elkapjon valamit, még akkor sem voltam ennyi ideig
„bezárva”: nagy kihívás. Mert most így érzem, és talán ezzel nem vagyok egyedül.
De amikor Isten becsukja az ajtót – ahogy most bezáródtak az óvodák, iskolák, egészségügyi
intézmények, boltok kapui -, akkor kinyitja az ablakot. Ablakot nyit a világra, annak szépségeire és
egymásra. Talán én ezt az ajándékot kaptam Istentől: a családommal eltöltött közös időt.
Hálás vagyok, mert ha most minden hétköznap csak késő délután érnék haza, ha mindig rohannék
– ami sokszor megesett korábban – akkor most a kertben, Zugló szívében, nem nőne a hagyma, a
saláta, a spenót és a sóska. De most nő! Nő még a frissen vetett fű, nyílik még a sárga tulipán,
ültettünk még levendulát, a kiüresedett konzervdobozokból pedig színes virágtartó készült!
És van IDŐ!
A csöndekre, a gondolkozásra, a változásra, egymásra…

Sík Sándor: Csend (1924)
Tépett világok, tépett emberek
Bódult zűrben kerengnek.
Jöjj drága testvér, add a kezedet:
Mondjunk ma csendet.
Az édes Isten nagy meleg kezén
Megbú két árva lélek:
És elcsitul és orgonálni kezd
A zűrös élet.
Isten őriző keze vigyázzon minden kedves Olvasónkra és Családjára!
Farkasné Nagy Krisztina
szerkesztő
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Ökosság
A VÍZ VILÁGNAPJA
1992-ben kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, hogy minden év március 22-én tartsák meg a
víz világnapját. Ezzel is felhívva a figyelmet arra az értékes és sokszor túl természetesnek vett
kincsre, mint amilyen a víz.
Idén egy dokumentum-filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetésen vettem volna részt
ezen a napon. De a pandémia keresztülhúzta a számításaimat. Már el is kezdtem gondolkodni,
hogy milyen módon mutassam be ebben a hírlevélben ezt a világnapot, amikor emailt kaptam
Schóber Judit környezetmérnöktől, mely szerint a JÖN Alapítvány lehetővé teszi a Műanyag
óceán című film ingyenes megtekintését.

A majdnem két órás dokumentumfilm bevezetőjében annak a 2011-es vállalkozásnak a
történetét ismerhetjük meg, melynek célja, a világ legnagyobb állatának, a kék bálnának a
megörökítése volt. De még ezek az óriási teremtmények is védtelenek az emberi szennyezéssel,
a túlvásárlással, a túlhasználattal és a felelőtlen szemeteléssel szemben. A tengeri műanyag
hulladékok 80%-a szárazföldről származik, vagyis megpróbálunk tőle ily módon
megszabadulni, reménykedve abban, hogy amit már nem látunk, az nincs is. Évente 8 millió
tonna műanyag ürül az óceánokba, mely a tengerfenékre süllyed.
A dokumentumfilm egésze, vagy akár annak előre kiválasztott részletei, bármelyik korosztály
számára alkalmasak annak bemutatására, hogyan is szennyezi az emberiség az óceánokat. A
film időrendiségét követve, a közös beszélgetéshez javasolt néhány megfigyelési szempont és
kérdés:
-

Te milyen állatot figyelnél meg szívesen, miért?
Milyen tájakon jártak a kutatók? (Térképen is bejelölheted!)
Milyen típusú műanyag hulladékot láttak a tenger fenekén? Miért veszélyes ez?
Mit tehetünk azért, hogy kevesebb műanyag terméket használjunk a mindennapokban?

A Műanyag óceán című dokumentumfilm 2020. augusztus 31-ig elérhető és megtekinthető az
alábbi linken és jelszóval:
Link: https://vimeo.com/409899161
Jelszó: muanyagocean2016
Ajánlott oldalak a víz világnapja témakörében:



http://vizvilagnap.hu/
https://web.archive.org/web/20150515103851/http://www.unwater.org/worldwaterday
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Módszerles
VESZÉLYBEN A VÍZ - PROJEKT
A víz világnapjához kötődően, az előzőekben már bemutatott Műanyag óceán című
dokumentumfilm feldolgozásához készített Veszélyben a víz! tárgyú kétnapos projekt
bemutatása.

A projekt előkészítő lépései:
Az előkészítő lépések során a pedagógus felkészíti a diákokat a projektre. Közösen sajátítják el
a projekt megvalósításához szükséges legfontosabb kifejezéseket, fogalmakat és tárják fel az
összefüggéseket.
Pl. vízszennyezés, műanyag, PP
Előkészítő tevékenységek – A műanyag körülvesz minket
Gyűjtsétek össze otthon, hogy milyen műanyag dolgokat használtok! Kitisztítva hozzuk be őket
az iskolába!

Iskolai projekt – Műanyag óceán film – 1.nap
1. Nézzük meg közösen egy mozidélelőtt keretében a Műanyag óceán című filmet!
2. Készítsünk rajzot, festményt a filmhez a kreatív délután keretében!
3. Készítsünk az aulában/a tanteremben / a folyosón kiállítást az elkészített munkákból!
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Iskolai projekt – A műanyag körülvesz minket – 2.nap
A behozott műanyagokat a 2. nap délelőttjén
az osztályteremben rendezzük el, válogassuk
szét őket! (Csoportmunkában, szükséges
eszközök: kartondobozok)
Milyen jelzéseket kell figyelned a műanyag
termékeken, hogy tudd újrahasznosíthatóake? (Tanítsuk meg a gyerekeknek mely
jelzésekből tudják, hogy újrahasznosítható
műanyag terméket vásárolnak-e?)
Az otthon összegyűjtött termékek közül melyek azok, amiket újra lehet haszonsítani?
Számoljunk közösen!
újrahasznosítható!

Az

összes

behozott

műanyagtermék

hány

százaléka

volt

Gondolkodjunk együtt: Hogyan tudnánk a nem újrahasznosítható műanyag termékeket
kiváltani más, környezetbarát megoldásokkal?

Ajánlott oldalak:



https://www.zoldpolc.hu/muanyagfajtak-es-szelektiv-gyujtesuk
https://muanyagtudatos.blog.hu/2018/11/29/honnan_erkezik_a_szemet_az_oceanokba
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Fejlesztés
ÉRDEKES FOGLALKOZÁSOK

A természetismeret tantárgy komplex szemléletű megújítása egy percre sem állt meg márciusáprilis havában sem.
Ugyan a fejlesztők ezúttat nem tudtak személyesen találkozni, de kihasználták és éltek az
informatika nyújtotta lehetőségekkel, így mindkét hónapban videokonferencián beszélték meg
a legfontosabb kérdéseket, a továbbhaladás irányát és az új – járvány szabta – ütemtervet.
Emellett állandó email váltások és a közös munkafelületek használata tette lehetővé, hogy
április végére elkészüljenek a foglalkozástervek a KERT témakörhöz.
Mint arról korábban már beszámoltunk, a 2020/21-es tanévben pilot év keretében elindul a
Természetismeret megújításának gyakorlati megvalósulása is.
Mára már az is eldőlt, hogy az első félévben, az évszakokhoz igazodva, az ötödik évfolyamos
diákok ősszel, először a Kert témakörrel, majd a téli hónapokban az Otthonuk anyagaival,
élővilágával ismerkedhetnek meg.
A Kert témakörhöz nyolc érdekes kérdés köré készültek el a 45 perces, illetve 2×45 perces
foglalkozástervek.
Hová
bújik
éjjel a
Nap?

Hogyan eszi
meg a rozsda
a vaskerítést?

Hogyan
készíthetsz
gilisztafarmot?

Miért
hullatják le a
fák a
leveleiket?

Milyen
madárodút
tegyek a
kertbe?

Égszakadásföldindulás?

A kertben
miért kell
összesöpörni
a faleveleket?

Miért nem rázza
meg az áram a
villanyvezetéken
pihenő
fecskéket?

A diákok az órákon Napot „játszhatnak”, gilisztafarmot készíthetnek, madárhangokat
hallgathatnak, megszámolhatják hány levél van egy diófán, stb. Bízunk benne, hogy a jövőben
mind több gyermek tudja majd ilyen komplex módon megismerni a természetet!
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AJÁNLÓ
PÉNZÜGYI BIZTONSÁG A BENKŐBEN!

A pénzünkre leselkedő veszélyek az elektronikus térben
Az internetes vásárlás és bankolás veszélyeiről tartott előadást a fenti címmel Nagy Sándor,
informatikai biztonsági szakértő a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
10-11 és 12. évfolyamos tanulóinak a Pénz7 alkalmából. A szakértő elmondta, hogy cégük – a
TurstaaS Kft. – szakemberei lassan két évtizede foglalkoznak az informatikai biztonsággal,
ezen belül rendszerek tervezésével, üzemeltetésével, tanácsadással és teljes szervezetek
felügyeletével a kisebb vállalatoktól, a multinacionális cégeken át az állami vállaltokig, vagy
éppen a rendvédelmi szervekig.
Az évek során felgyűlt tapasztalatok egyrészt azt mutatják, hogy bár az informatikai biztonsági
megoldások egyre jobbak és megbízhatóbbak – de a legjobb rendszerek is sebezhetőek, ha az
informatikai eszközök felhasználói nem eléggé körültekintőek. Másrészt sajnos tudomásul kell
venni, hogy napjainkban bárki áldozattá válhat a világhálón, mindannyian ki vagyunk téve az
informatikai bűnözésnek.
Az előadáson a fogalmak tisztázását követően az előadó kihangsúlyozta, hogy az informatikai
rendszerekkel, az általuk tárolt vagy felhasznált adatokkal való visszaélés, vagy ezeknek a
rendszereknek megtévesztésre, megfélemlítésre való felhasználása: bűncselekmény. Az
informatikai bűnözés nagyon sokféle lehet: a nem-célzottan szétküldött vírusoktól kezdve, az
adathalászaton keresztül, egészen a tudatos megtévesztésig, vagy éppen a személyiséglopásig.
Az informatikai bűnözés nem válogat – a diákok is válhatnak célpontokká, áldozatokká!
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Mivel az informatika világa különösen közel áll a fiatalokhoz, az ő kitettségük ennek a bűnözési
formának nagyon nagy.
És hogy mindezt hogyan lehet kivédeni?
Tudatossággal.
Így az előadás során a diákok, a bemutatott példákon keresztül tanulhatták meg, hogyan vegyék
észre az árulkodó nyomokat. Külön témakörben tárgyalták az elektronikus bankolást, az
internetes fizetést, valamint az okostelefonok ilyen célra való felhasználását is. Példákkal
illusztráltan mutatták be a napjainkban népszerű elektronikus fizetési és bankolási formákat és
az azokban rejlő kisebb-nagyobb hiányosságokat, a felhasznált technológiákban rejlő
problémákat.

A másfél órás kötetlen előadás tanulói kérdésekkel és beszélgetéssel zárult. A késői időpont
ellenére az érdeklődők szívesen maradtak és tették fel kérdéseiket; a folyosón még sokáig
beszélgettek a hallottakról, és látottakról. Ez is bizonyítja, hogy e korosztálynak szüksége van
az ismeretik tudatos bővítésére ezen a téren is!
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 INFORMÁCIÓK
LEGYEN ÖN IS ALKOTÓ!
Kedves Kolléga!
Nagy szeretettel várjuk minden kedves alkotni vágyó Kolléga jelentkezését, aki szeretné
megosztani a természetismerethez kötődő módszereit, ötleteit, ismereteit a tantárgyat tanító
kollégák közösségével; vagy aki bemutatna egy-egy szakmai programot, előadást, kirándulási
lehetőséget vagy erdei iskolai programot.
Jelentkezni lehet folyamatosan a nagy.krisztina1988@reformatus.hu email címen!
Áldás, békesség!
Farkasné Nagy Krisztina
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 KÖNYV-TÁR
FORRÁSOK
A Hírlevélben megjelenő képek és ábrák forrásai:
- https://senior.hu/linne-meseszep-orajan-viragok-mutatjak-az-idot/
- https://pixabay.com/hu/photos/falev%C3%A9l-lev%C3%A9l-fa-%C5%91szsz%C3%ADnes-3765863/
- https://hirado.hu/2015/07/12/vallalkozasba-kezdene-de-nincs-penze-itt-egy-mento-otlet/
- http://www.szepzold.hu/villas_farku_csicsergoink_2_a_fusti_fecske_es_a_molnarfecske
- https://infostart.hu/belfold/2019/04/10/egszakadas-foldindulas-merhetetlen-mennyisegueso-jon
- https://madardaloskert.hu/termek/madarodu-b-tipusu-klasszikus/
- https://hobbikert.hu/magazin/5-1-otlet-hogy-mihez-kezdjunk-a-kertben-a-lehullottfalevelekkel.html
- https://www.zoldpolc.hu/muanyagfajtak-es-szelektiv-gyujtesuk
- https://penziranytu.hu/penz7
- https://muanyagtudatos.blog.hu/2018/11/29/honnan_erkezik_a_szemet_az_oceanokba

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM
-

A levegő és a víz / írta Rainer Crummenerl. Mi micsoda sorozat. Budapest: Tessloff és
Babilon Kiadó. 1992.
Fekete Endre: A vízszennyezés ökológiája. Pro Natura Egyesület 1991.
Gévai Csilla: A víz: örökzöld munkafüzet 4-6 éveseknek. Kék Bolygó Alapítvány. 2019.
Steve Pollock és Peter Wingham: Veszélyben a világunk. A víz. Magvető Kiadó. 1992.

AJÁNLOTT OLDALAK
http://okogyulekezet.hu/
http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
valamint,
https://jonalapitvany.hu/
https://penziranytu.hu/penz7
https://www.trustaas.hu/
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