
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKÖSZÖNTŐ ........................................................... 2 

Évadzáró ............................................................................................................................................ 2 

ÖKOSSÁG ................................................................ 3 

Öko-nyaralás? ................................................................................................................................... 3 

MÓDSZERLES ........................................................... 4 

Karantén-kiadás ................................................................................................................................ 4 

KOMPLEX TERMÉSZETISMERET .................................. 6 

Komplex természettudományos oktatás református szellméiségben! ...................................... 6 

AJÁNLÓ .................................................................. 7 

Valóságshow – ahol a nézők hiába szavaznak .............................................................................. 7 

 INFORMÁCIÓK ......................................................... 8 

Legyen Ön is alkotó! ......................................................................................................................... 8 

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ........................................... 8 

 KÖNYV-TÁR ............................................................ 9 

Források ............................................................................................................................................. 9 

Felhasznált és ajánlott irodalom..................................................................................................... 9 

Ajánlott oldalak ................................................................................................................................. 9 

  



2 

 

  

Beköszöntő 

ÉVADZÁRÓ 

Kedves Érdeklődő! 

Mérföldkőhöz érkezett hírlevelünk, hiszen ezzel a számmal zárjuk első évadunkat. Az év során 

körvonalazódott, melyek lesznek azok az állandó témák, melyekhez kéthavonta egy kis 

„étvágycseppet” készítettünk a kedves Olvasónak. Az előre nem látott helyzetek többször 

átalakították a terveket, de végül mindig úgy éreztem Isten keze formálta mondanivalónkat. Ne 

feledjük a közismert mondást: „ember tervez, Isten végez”. Talán ezt, mi emberek, szeretjük a 

kelleténél többször megpróbálni elfelejteni! 

Most, hogy már kimerészkedtünk a strandra, már megtartottuk az első nagyobb családi 

rendezvényt, már a nyaralást tervezgetjük; hajlamosak vagyunk gyorsan elfeledkezni arról a 

figyelmeztetésről, intő avagy égi jelről, amit az elmúlt hónapokban egy világjárvány 

formájában kaptunk. 

De mit is üzent nekünk az esztendő eddig eltelt időszaka? Tudunk-e tanulságokat levonni saját 

és közösségünk életére nézve? Voltak-e pozitív hozadékai a majd három hónaposra nyúlt 

korlátozásoknak? Talán mindenkit foglalkoztat: hogyan készüljünk a jövőre?  

Bízom benne, hogy embertársaink közül mind többen megálltak ezen időszak alatt egy 

pillanatra és elgondolkodtak: mi a mérce, mi a zsinórmérték, ami mentén élnünk kéne? Mi 

szükséges és mi a lehetőség? Bizakodva gondolok mindazokra, akik úgy döntöttek, nemcsak 

gondolataik mentén, hanem tettekben is változtatni fognak, ezzel is felelős gazdaként vigyázva 

a ránk bízott világra.  

Minden kedves Olvasónknak pihentető, feltöltődést adó, áldott nyarat kívánok! 

 

Farkasné Nagy Krisztina                                                                                                                                             

szerkesztő  
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Ökosság 

ÖKO-NYARALÁS? 

Az új típusú koronavírus bizonyára sokunk számításait, akár utazási terveit húzta keresztül. 

Most azonban, hogy a hőmérő higanyszála lassan eléri a harminc fokot és a Medárd-napi esők 

sem tartanak szerencsére 40 napig; vajon tudunk-e úgy nyaralni, hogy a lehető legkevésbé 

terheljük azzal a környezetünket? 

Bár mindenki szereti az általa választott helyen – legyen az a Balaton, tengerpart vagy 

magashegység – tölteni a szabadságát, arra már kevésbé gondolunk, hogy maga az utazás és 

annak környezeti terhelése, a kiválasztott szállás üzemeltetése, a védett területek járművel (rally 

autóval, quaddal, crossmotorral) történő bejárása, valamint a hegyekben az utánunk maradó 

szemét, milyen mértékben van hatással a környezetünkre. 

Jó hír, hogy vannak olyan szempontok, amivel a régóta vágyott nyaralás is lehet „öko”. 

Az utazás kiválasztásánál célszerű olyan utazási mód mellett dönteni, mely a 

legkörnyezetkímélőbb. Így (több) ezer kilométeres távolságot célszerű repülőn vagy 

nemzetközi gyorsvonaton megtenni. Míg a közelebbi célpontokra autó helyett 

tömegközlekedéssel is eljuthatunk, ezzel is csökkentve ökológiai lábnyomunkat.  

A szálláshely kiválasztásánál érdemes odafigyelni, annak környezetbarát működésére is. 

Például vegyszermentes tisztítószerek használata, zöld energia felhasználása az energia 

előállításában, energiatakarékosság, helyi termelők és vállalkozók támogatása (pl. helyi 

termelőktől beszerzett alapanyagok: tej, tojás, zöldség, gyümölcs, termelői bor, stb.), a 

keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése és a hulladék újrahasznosítása, 

élelmiszerpazarlás csökkentése, esővíz gyűjtése, természetes alapanyagokból készült 

berendezési tárgyak, stb.  

Sok helyen már nem cserélik naponta a törölközőket, de arra is érdemes figyelni, hogy mi 

magunk, a szállásunkon ugyanolyan gondosan figyeljünk a takarékoskodásra (pl. víz, villany, 

fűtés-hűtés), mintha otthon lennénk. 

A tervezett kirándulásaink alkalmával is óvjuk, védjük környezetünket és igyekezzünk a lehető 

legkisebb módon megbolygatni annak rendjét. Vigyünk magunkkal külön papírzsacskót a 

keletkező szemét (pl. csokipapír, műanyag palack) összegyűjtésére és vigyük el magunkkal a 

legközelebbi szelektív gyűjtőig. Mindig figyelmesen tartsuk be az adott helyen érvényben lévő 

és környezetet óvó szabályokat. 

A programok kiválasztásánál is érdemes a természeti szempontokat átgondolni: vajon biztosan 

minden hal örül a vízisíelőknek? Vajon hány állat pusztul el a tengeri olajszennyezés miatt, 

mert a motorcsónakázás minden hollywoodi vígjáték szerves része? Mennyire teszi tönkre a 

talajt és gyorsítja fel annak erózióját a terepmotorozás? Nem ugyanolyan élvezetes-e egy szép 

erdőben, réten, hegyen sétálni, tanösvényen kirándulni, esetleg piknikezni vagy éppen a 

barátokkal együtt pecázni? 
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Léteznek kifejezetten olyan szállások is, ahol a cél a természettel harmóniában való, 

kütyümentes együttélés. Hazánkban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, már több 

mint egy évtizede hirdeti meg a Zöld Szálloda pályázatot, melyet két évre lehet megszerezni az 

arra érdemes szálláshelyeknek. 

 

A 2019-2020-as pályázat egyik kategóriájának nyertesei: 

Önálló szállodák kategória nyertesei: 
I. helyezett 

Airport Hotel Stáció 
II. helyezett 

La Contessa Kastélyhotel 
III. helyezett 

Royal Club Hotel Visegrád 

 

Mindenkinek kellemes és öko-nyaralást kívánok! 

 

Módszerles 

KARANTÉN-KIADÁS 

A tantermen kívüli oktatást minden intézmény maga alakította ki a saját igényeinek és 

lehetőségeinek megfelelően. Sok pedagógus az online órák tartása mellett, különböző kreatív 

feladatokkal bízta meg a diákjait. Tablók, prezentációk, plakátok, versek, kisfilmek, szelfik, 

digitális bejegyzések és még ki tudja hányféle digitális megoldás született a „karantén-időszak” 

majdnem három hónapja alatt.  

A természetismeret tantárgy szinte kifogyhatatlan tárházát adja az olyan feladatoknak, melyeket 

a diákok kreatívan, saját információszerzési és digitális kompetenciáikat használva és fejlesztve 

készítettek el. Lehet ez egy nemzeti park, vagy egy globális probléma bemutatása. Elképzelhető 

interjú, öko-újság vagy épp időjárás-előrejelzés megalkotása is. Az elkészült műveket a diákok 

most csak a tanároknak küldték el, egymás munkáiba kevéssé láttak bele (kivéve, ha csapatban 

kellett dolgozniuk). Így remek lehetőség nyílik az év eleji ismétlés keretein belül egyfajta 

memento készítésére is. 
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A tanterem díszítéseként, az iskolai faliújságon, aulai dekorációként, az ebédlőben vagy éppen 

a folyosó falán is elhelyezhetők tematikusan összerendezve azok a munkák, melyek a digitális 

oktatás időszaka alatt készültek. 

Motivációt, ötletet, ráhangolódást és a közös pontok újbóli megtalálását segítheti egy ilyenfajta 

„karantén-kiadás” elkészítése. 

Az alábbi összeállítás a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak 

munkáiból készült: 
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Komplex természetismeret 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS REFORMÁTUS 
SZELLMÉISÉGBEN! 

 

Tisztelt Intézményvezető! 

Kedves Pedagógus Kolléga! 

A Református Tananyagfejlesztő Csoport már évek óta azon munkálkodik, hogy református 

szellemiségben, de a 21. század kihívásaihoz igazítva újítson meg minél több tantárgyat. 

A következő tanévtől szeretnénk elindítani a komplex szemléletű természetismeret (az új NAT-ban 

már: természettudomány) oktatás pilot évét. 

Örömünkre szolgálna, ha az Önök intézménye is csatlakozna az új fejlesztésű tananyag 

kipróbálásához! 

Hogyan lesz komplex a természettudományos oktatás? 

A természetismeret (természettudomány) tantárgy 5-6.évfolyamon, az alsós környezetismeret 

tantárgyra épülve, a gyermeki érdeklődést és kíváncsiságot kihasználva hivatott bemutatni az Isten 

által teremtett világ sokszínűségét, szépségét és törékenységét. 

Ezen vezérlő elv mentén készítettük el Tanári Ötlettárunkat és Tanulói Jelenséggyűjteményünket, 

melyet szeretnénk Önökkel is megismertetni! 

Úgy gondoljuk, az iskolai tanítási-tanulási folyamat középpontjába a gyermeket kell helyezni. Az ő 

érdeklődését és kíváncsiságát. Az általa már megismert, megtapasztalt világra építve lehet a 

diákoknak szárnyakat adni, oly módon, hogy tevékenyen részt vesznek ők maguk is a tanulási 

folyamatban. 

Nem tankönyvet készítettünk, nem is volt célunk. Szerettünk volna egy olyan ötlet-gyűjteményt adni 

a természettudományt 5-6.évfolyamon tanító Kollégák kezébe, mely gazdag kínálatot, sokféle elérési 

módot ad arra, hogy a minket körülvevő világ érdekes kérdéseit a gyerekekkel közösen gondolkodva 

válaszoljuk meg. Mindezt természetesen az új Nemzeti Alaptantervhez és a hozzá tartozó általános 

iskolai kerettantervhez igazítva, kiemelt hangsúlyt fektetve a természettudományos megismerési 

módszerek értő elsajátítására és begyakorlására. 

Várunk minden kedves érdeklődő pedagógus jelentkezését 2020. augusztus 14-ig a 

reftan@reformatus.hu email címen! 
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AJÁNLÓ 

VALÓSÁGSHOW – AHOL A NÉZŐK HIÁBA SZAVAZNAK 

Évről-évre egyre többet tudunk a minket körülvevő világ titkairól. Az elmúlt években 

általánossá vált a különböző helyeken telepített kamerák segítségével történő leskelődés, 

elsősorban madárfészkek körül. Nem ritka az sem, hogy állatnak öltöztetett robotkamerát 

küldenek ragadozók közelébe, amely így a végzetes (másnak nyilván halálos marás, harapás, 

csapás, stb.) pillanatig rögzíti az eseményeket. 

Az elmúlt hónapban egy gemenci fekete gólya fészekért izgult az internet népe. Mint egy igazi 

valóságshow esetében, itt is éjjel-nappal ment a kamera, így az igazi rajongók napi több órát is 

figyelhették mi történik a fészek körül. Már azt is nehezen emésztették meg a nézők 

márciusban, hogy az egyik tojást kidobták a szülők a fészekből. A szakértők szerint pedig nem 

ritka, hogy a túl korai, esetleg terméketlen tojásoktól megszabadulnak a gólyák. 

A következő héten három egészséges és később kikelt tojást is rakott a tojó a fészekbe, amit 

költöttek is becsületesen a szülők. Április végén és május elején mindhárom tojásból kikelt a 

fióka, majd elkezdtek a kis gólyák cseperedni. A karanténban rekedt városi ember örült a meleg 

és száraz tavasznak, de az ártéri madarak életkörülményeit jelentősen rontotta, így a kis gólyák 

táplálása komoly kihívás elé állította a szülőket. Május 10-én olyan mértékűvé vált a 

táplálékhiány, hogy a legkisebb fiókát az egyik szülő elpusztította. 

Az amúgy is számítógép előtt üldögélő emberek pedig egyre inkább azt kezdték kérni, sőt 

néhány hozzászóló egyenesen követelni, az egyre nagyobb sajtóvisszhangot kiváltó események 

kapcsán, hogy etessék meg a fiókákat. Kérték a Duna-Dráva Nemzeti Park beavatkozását: 

táplálják drónról a 20 méter magas fészekben élő madarakat. Végül még a közvetítést is le 

kellett állítani június 5-én, mert a visszajelzések annyira negatívakká váltak, az emberek 

egyszerűen nem tudták elfogadni, hogy a természet törvényei bizony mindenkire érvényesek. 

A szakemberek ugyanakkor egyértelműen kijelentették, hogy a legnagyobb magyarországi 

fekete gólya populáció minden fészkelő párját megzavarná a mesterséges beavatkozás, minden 

jószándék ellenére is. Ebben az esetben sajnos, táplálék hiányában, a másik két fióka is 

elpusztult. Érdekes kérdés, hogy mennyire nem képes a 21. századi ember együtt élni azzal a 

gondolattal, hogy nem tud mindent befolyásolni, nem minden történet végződik boldogan, sőt 

a halál is az élet része.  

 

Farkas Csongor 
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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 

 

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretnék köszöntet mondani Mindenkinek, aki a hírlevél első évében segítette 

munkánkat! 

Hálás szívvel köszönöm mindazok áldozatos munkáját, akik szerzőtársként, előadóként, 

összekötőként segítették munkámat: férjemnek - Farkas Csongornak; Kecskés Ferencnek; Nagy 

Sándornak; Schóber Juditnak és Takács Ritának. 

Köszönöm a Református Tananyagfejlesztő Csoport vezetőjének, Pompor Zoltánnak, hogy 

lehetőséget teremtett arra, hogy megjelenjen a hírlevél. Köszönöm Farkas Juditnak precíz és 

építő észrevételeit és Mészáros Adriennek a hírlevél megjelenéséhez kötődő mindennemű 

technikai és informatikai segítségét! 

És nem utolsó sorban, köszönöm nagymamámnak, Geiger Tibornénak, hogy elvállalta a nyelvi 

lektor szerepét! 

A Szerkesztő 

 

 

       

mailto:nagy.krisztina1988@reformatus.hu
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 KÖNYV-TÁR 

FORRÁSOK 

A Hírlevélben megjelenő képek és ábrák forrásai: 

- http://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda 

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM 

- http://kornyezettudatoselet.hu/oko-szallashelyek 

- http://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda 

- https://blog.szallas.hu/okoszallasok-es-biohotelek/ 

- http://gemenczrt.hu/media/feketegolya-feszek/ 

AJÁNLOTT OLDALAK 

http://okogyulekezet.hu/ 

http://reformatus.hu/ 

https://reftantar.hu/ 

valamint,  

https://jonalapitvany.hu/ 

 

http://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda
http://kornyezettudatoselet.hu/oko-szallashelyek
http://www.hah.hu/palyazatok/zold-szalloda
https://blog.szallas.hu/okoszallasok-es-biohotelek/
http://gemenczrt.hu/media/feketegolya-feszek/
http://okogyulekezet.hu/
http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
https://jonalapitvany.hu/
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