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BEKÖSZÖNŐ
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA!
„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.”
Petőfi Sándor

Kedves Olvasó!
Petőfi Sándor szavai talán minden egykori és mai kisdiák fejében ott csengenek ilyenkor
augusztus utolsó napjaiban.
A nappalok ugyan még melegek, de éjszakára már lehűl a levegő, még a nagyvárosban is. A
madarak költési ideje a végéhez közeledik, lassan a természet minden apró eleme a közelgő
évszakváltásra készül.
Az idei tanévben immáron harmadik évfolyamával jelentkezik, az eddig megszokott rend
szerint kéthavonta, a Természet-Ismeret Hírlevél, azzal a céllal, hogy összekösse mindazon
keresztyén szellemiségben gondolkodókat, aki szereti, csodálja, tiszteli a természetet. Akik
pedig a mai ifjúság szellemi nevelését tekintik hivatásuknak reményeink szerint néhány hasznos
ötlettel és ajánlóval gazdagodhatnak a Hírlevélből.
Minden kedves régi és új Olvasónknak kellemes olvasást kívánunk!

Farkasné Nagy Krisztina
szerkesztő
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ÖKOSSÁG
AZ ÉV EMLŐSE - GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOK
Az idei évben két korcsoportnak, két, eltérő témájú versenyt hirdet a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztályával karöltve az Év
Emlősével, a hermelinnel kapcsolatban: az általános iskola alsós diákjai részére
„Hermelin télen-nyáron” címmel rajzpályázatot, a felsős és középiskolás fiatalok részére
pedig „Drága kincsünk a hermelin” címmel érme- és ékszerrajzoló pályázatot.

Mivel a hermelin télen és nyáron más-más színezetű bundát ölt magára, roppant színes
egyéniség. Ehhez kapcsolódva a gyermekek feladata, hogy úgy rajzolják le ezt az élénk, játékos
kisragadozót, hogy a képen mindkét színváltozatát bemutassák. A havas és lombos világot és
benne a hermelint akár külön is ábrázolhatják, a rajzlapot kettéosztva, de a művészi szabadság
alapján bármilyen más, ötletes megoldást értékelnek.
Ritka, értékes természeti kincsünk a hermelin, légies, ugyanakkor kitartó és szívós kisragadozó.
Képe csodásan mutathat például egy ezüstből vert pénzérmén, egy kimunkált aranygyűrűn,
vagy fülbevalón, esetleg egy ékköves medálon. A gyermekek feladata, hogy olyan művet
alkossanak, amelynek központi témája a hermelinnel kapcsolatos, bármilyen érme vagy ékszer.
Az érméket vagy ékszereket szépen kidolgozva és az értékeléshez elegendően nagy méretben
kell megjeleníteniük – szabadon választott technikával – egy képen, akár önmagukban, akár
egy teljes kompozíció hangsúlyos részeként. A műalkotások digitálisan leképzett formáját
várják a pályázatra, tehát szkennelt, fotózott, vagy eleve digitálisan összeállított pályaművel
lehet nevezni.
A pályázati határidő mindkét esetben: 2021. október 11.
A pályázatok részletei, illetve a feltöltő felületek a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
honlapján, az alábbi linkeken találhatóak:



www.hermanottointezet.hu/hermelin-telen-nyaron
www.hermanottointezet.hu/draga-kincsunk-hermelin
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 KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY
REFORMÁTUS ISKOLÁBAN TERMÉSZETTUDOMÁNYT TANÍTÓ
PEDAGÓGUSOK ÉRZÉKENYÍTŐ MŰHELYE

Kedves Kollégák!

A Református Tananyagfejlesztő Csoport az elmúlt tanévben pedagógusok bevonásával
szemléletformáló Tanári Ötlettár fejlesztésébe kezdett az 5-6. osztályos természettudomány
tantárgyhoz kapcsolódóan.
A Tanári Ötlettár olyan ötletgyűjtemény, amely gazdag anyagot és többféle tanulási lehetőséget
kínál a természettudományt tanító kollégáknak, hogy a minket körülvevő világot érdekes
kérdések mentén, a gyerekekkel tevékenykedve, közösen ismerjék meg. A kidolgozott
foglalkozástervek igazodnak az új Nemzeti Alaptantervhez és a hozzá tartozó kerettantervhez.
A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt helyeztünk a természettudományos megismerési
módszerek értő elsajátítására és begyakorlására.
A 2021/2022-es tanév kezdetén a Tanári Ötlettár elsőként elkészült Kert fejezetének
használatát, valamint a természettudomány tanítását segítendő műhelyt szervezünk.

Kinek ajánljuk? A református iskolák 5-6. évfolyamán természettudományt tanító
pedagógusoknak.
Időpont: 2021. szeptember 13. (hétfő) 10.00-16.00
Helyszín: Budapest

A műhely tervezett programja
9:45-10:00 Regisztráció, érkezés
10:00-10:15 Pompor Zoltán: Köszöntés, bemutatkozás
10:15-11:00 Saly Erika: A szerethető természettudomány
11:00-11:45 Victor András: Természettudományos megismerési módszerek
11:45-12:30 Farkasné Nagy Krisztina: Tanári Ötlettár
12:30-13:00 Szendvicsebéd
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13:00-15:00 Tanulás a kertről érdekes kérdések nyomán (csoportmunka)
15:00-15:30 Nagy Krisztina: 2x45 perces foglalkozások egész tanévben
15:30-16:00 Kérdések, válaszok; kapcsolattartás módja

FONTOS KÉRÉS! A „Kert” foglalkozások online anyagának megismeréséhez szükség lesz
számítógépre. Kérjük, hozzon magával laptopot!

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 6. (hétfő) 14 óra
Regisztráció

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Református Tananyagfejlesztő Csoport
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 ÉLETKÉPEK
MOGYORÓ
Ha valaki csak a címet látja, aligha találja el,
miről is szól az alábbi írás.
Ugyanis Mogyoró egy szamár. Ritkán
adódott lehetőségem arra az eddigi
életemben, hogy ennyire közelről figyeljek
meg egy csacsit. Nagyon érdekes és
tanulságos volt, amit láttam!
Először is a szőre sokkal finomabb, mint
gondoltam. Aztán ahogy a nagy szemeivel
Mogyoró
rám nézett, mikor egy kis zöldet vagy
finomságnak egy-egy darab almát kapott, egészen megkapó volt!
Talán kevesen tudják, de ugyanúgy szereti az almát, mint a lovak. De őkelme ám jókora fogai
ellenére cikkekre vágva tudta csak elfogyasztani a finom falatot.
A legizgalmasabb megfigyelésemet is megosztom
a kedves olvasókkal: Mogyoró legjobb barátja egy
bikaborjú volt. Az ember nem szívesen megy közel
egy bikához, de ez a borjú mindig jött Mogyoróval,
csodálatos bociszemeivel és kifejezetten puha
szőrével nem is tűnt félelmetesnek, kicsivel volt
csak nagyobb nála. Gyakorlatilag egyszerre
születtek, egy helyen éltek, együtt nőttek fel.
A télen mindig, szinte egymáshoz simulva állták a
hideget, a szelet, a havazást, bár ez utóbbiból nem
Mogyoró barátja
kaptunk túl sokat az elmúlt télen. Ezt a két állatot
aztán körbeállták a kecskék és a juhok – védték egymást és persze magukat a hidegtől. Mivel
ridegtartásban vannak, bizony néha szükség is volt erre az életmentő együttműködésre a karám
lakói között!
Mogyorót először egy szép, nagy bekerített legelőn láttam, ahol boldognak látszott,
nyargalászott, a borjú-barátja meg csak követte a szemével, nehogy elveszítse. Mikor meglátott
minket szinte hihetetlen volt, mennyire örül nekünk és szemlátomást megismer bennünket és
boldogságát játékos hengergőzéssel fejezi ki.
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Néhány hete azonban valami történt.
Mogyoró – akinek a hangját addig nem is
hallottuk – messze hangzó keserves bőgéssel
adta tudtunkra bánatát.
A bikaborjút elvitték!
Kezdett felnőtté válni.

Szép az élet!
Ezt persze Mogyorónak senki sem magyarázta el, így csak barátja elvesztését tapasztalta.
Olyan fájdalmasan és sokat bőgött , hogy valósággal szívszaggató volt.
Most értettem csak meg, mi is az a „szamárbőgés”!
És most már saját tapasztalatból is tudom, hogy az állatokban, legyen az háziállat vagy
haszonállat is van szeretet, ragaszkodás, emlékezés – és nem csak a fajtársaik vagy az ember, a
gazdájuk iránt.

Kép és szöveg:
Incze Klára Emese
rovatvezető
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 FENNTARTHATÓSÁGI PROGRAMAJÁNLÓ
TEREMTÉS HETE

A Teremtés hetére készített segédanyagok elérhetőek a teremtesunnepe.hu weboldalon.
Csatlakozzunk minél többen!
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LASSÚ ÉLET – RADIKÁLIS HÉTKÖZNAPOK

A piaci-fogyasztói kultúra által szült, súlyos környezeti problémákra keres megoldásokat a
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Lassú élet – Radikális hétköznapok című
kiállítása.
Ez a kiállítás állásfoglalás és közvetlen reakció napjaink égető globális kérdéseire. Világunk
működésének jelenlegi logikája, a fennálló társadalmi-gazdasági rendszer és a piaci-fogyasztói
kultúra súlyos környezeti problémákat szült. A hozzájuk kapcsolódó szemléletmód válságban
van, a jelenlegi gyakorlatok pedig nem képesek valós megoldásokat nyújtani a hatalmas
méreteket öltő pazarlásra és túlfogyasztásra, a természeti erőforrások kizsákmányolásának
megfékezésére.
A lassú-szemléletmód a társadalom, a gazdaság és a mindennapi élet területén egyaránt
a meglévő struktúrák újragondolását és a bevett gyakorlatok újraszervezését jelenti. Lényege a
tudatosságban és a kritikai hozzáállásban ragadható meg leginkább, melynek köszönhetően
egyre több lehetséges alternatíva áll rendelkezésre a permakultúrás gazdálkodástól
a hulladékmentes háztartásvezetésen és az önkéntes egyszerűségen át a növekedés nélküli
gazdaság koncepciójáig.
A slow forradalom kezdetei a nyolcvanas évekig nyúlnak vissza, kezdetben a gyorséttermek
elleni tiltakozásban nyilvánult meg, és az egészséges, helyi alapanyagokból
készült, minőségi étkezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Carlo Petrini gasztronómus
kezdeményezése az elmúlt évtizedek során globális mozgalommá duzzadt, és számos területen
hódít a munkától az utazáson és a dizájnon át a médiafogyasztásig. A kiállítás ugyanakkor nem
a manapság virágkorukat élő „slow living” mozgalmakból indul ki, amelyek egy része újabb
eladható termékeket és szolgáltatásokat kínál.
Sokkal inkább olyan alternatív gyakorlatokat, hétköznapi „forradalmakat”, szelíd vagy épp
radikális megközelítéseket vonultat fel, amelyek megkérdőjelezik a fennálló növekedés- és
profitorientált rendszert, kiutat mutatnak a fogyasztói spirálból, vagy épp a rohanó életmód
helyett a pillanat valós megélésére épülő életszemléletet képviselnek.
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A széles műfaji spektrumot átfogó alkotások egy része kritikai állásfoglalás, mások a jövő
kihívásaira kínálnak utópikus modelleket, némelyek pedig művészetfogyasztási szokásaink,
érzékelési és befogadási rutinjaink megváltoztatására késztetnek.
A kiállítás célja, hogy rámutasson, milyen környezetterhelő és kizsákmányoló
gyakorlatok vezettek a jelenleg kialakult globális környezeti, gazdasági és
társadalmi problémákhoz. A másik fő célkitűzésünk, hogy szélesebb platformot
biztosítsunk a fenntarthatóság irányába mutató, életmód-alternatívákat felvető művészeti
pozíciók számára.
A Ludwig Múzeum Csizek Petra, Jan Elantkowski, Készman József, Petró Zsuzska, Popovics
Viktória és Üveges Krisztina által rendezett tárlata szeptember 5-ig lesz látogatható.

forrás: https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/lassu-elet-radikalis-hetkoznapok

A kiálltáról bővebb információ található:



https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/lassu-elet-radikalis-hetkoznapok
Lassú élet - Radikális hétköznapok - kiállítás a globális túlfogyasztásról - Greenfo

Kisfilm a kiállításról:


https://www.youtube.com/watch?v=4SjhoDfSHgY&feature=youtu.be
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 INFORMÁCIÓK
LEGYEN ÖN IS ALKOTÓ!
Kedves Kolléga!
Nagy szeretettel várjuk minden kedves alkotni vágyó 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

 KÖNYV-TÁR
FORRÁSOK
- http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/ittvanaz.htm
-

Lassú élet - Radikális hétköznapok - kiállítás a globális túlfogyasztásról - Greenfo

-

https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/lassu-elet-radikalis-hetkoznapok

-

www.hermanottointezet.hu/hermelin-telen-nyaron

-

www.hermanottointezet.hu/draga-kincsunk-hermelin

AJÁNLOTT OLDALAK





http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
http://mkne.hu
http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5033
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 SZERZŐINK
 Incze Klára Emese, programtervező matematikus, matematika-informatika szakos nyugdíjas
pedagógus; a Természet-Ismeret Hírlevél rovatvezetője.
 Saly Erika, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület elnöke, a Református Tananyagfejlesztő
Csoport munkatársa, a Természet-Ismeret Hírlevél rovatvezetője.

 Farkasné Nagy Krisztina, földrajz-történelem szakos pedagógus, a Benkő István
Református Általános Iskola és Gimnázium tanára, az öko-munkaközösség vezetője.
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