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Kedves Diákok, Szülők és Kollégák! 

Az iskola életében sokszor esik szó a teremtett világ, környezetünk megismeréséről, 

védelméről. Előkerülnek ezek a szempontok a különböző tanórákon, változatos iskolai 

programokon, emléknapokon. 

Iskolánk ökoiskola. Mit is jelent ez?   

„Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van már ökopiac, ökoturizmus, 

ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a 

tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják 

tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a 

természeti környezetünknek, az ökoszisztémának.  

Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni.” 

https://ofi.oh.gov.hu/mi-az-az-okoiskola 

 Iskolánk honlapján rögtön szemünkbe tűnik az embléma, amit a lapok tetején is láttok.  

Az elmúlt  tanév különleges volt az online oktatás megjelenése miatt. Ez alatt az idő alatt is 

készültek anyagok, amik a környezettel való kapcsolatunkat, fenntarthatóságot, újrahasznosítás 

témakörét érintették, de nem készült belőlük az öko-újság számára összeállítás. A  TölgyfaLevél 

e számában ezért az aktuális témák mellett a  korábban összegyűjtött munkákból is olvasható 

néhány.  

 

Érdekesség:  

Egyházi megnyilatkozások a teremtett világ 

védelméről: 

 Üzenet a teremtésvédelem imanapjára, 

2017. szeptember 1-re 
 

Ezen a napon Ferenc pápa 

és Bartholomaiosz konstantinápolyi 

egyetemes pátriárka közös üzenetben 

kértek minden jó szándékú embert, hogy 

imádkozzon a teremtett világért, 

törekedjen egyszerűbb, másokkal 

szolidárisabb életvitelre, és felelősen 

bánjon a Föld javaival.  

Isten tervei szerint az emberiségnek együtt 

kell működnie a természeti környezet 

megóvásában és védelmében. Kezdetben, 

amint a Teremtés könyvében olvassuk 

(Ter 2,5), „még nem volt semmiféle vad 

bozót a földön, és nem nőtt semmiféle 

mezei növény, mert az Úristen még nem 

adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, 

aki a talajt művelje”. A föld nagyszerű 

ajándékként és olyan örökségként bízatott 

ránk, amelyért mindannyian felelősek 

vagyunk, míg „a végén” minden dolog a 

mennyben és a földön összefoglaltatik 

majd Krisztusban, mint főben ( Ef 1,10). 

Az emberi méltóság és jólét gondolata 

szoros kapcsolatban áll az egész 

teremtéssel való törődésünkkel.  
Forrás: Magyar Kurir 2017.szept. 1. 

Beköszöntő 

http://www.teremtesvedelem.hu/content/cikk/ferenc-papa-es-bartholomaiosz-patriarka-kozos-uzenete-teremtesvedelem-imanapjara-2017-s
http://www.teremtesvedelem.hu/content/cikk/ferenc-papa-es-bartholomaiosz-patriarka-kozos-uzenete-teremtesvedelem-imanapjara-2017-s
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„A természet hatalmas, az ember 

parányi, ezért  aztán az ember léte attól függ, 

milyen kapcsolatot tud teremteni a 

természettel…”                     

Szent-Györgyi Albert 
 

 

Fenntarthatóság: 

 

   

 

 

 

 

A járvánnyal kapcsolatos intézkedések 

hatása a környezetre: 

     Zoli bácsi földrajz órán feldolgozta a témát és 

szorgalmi feladatként adta a diákoknak, hogy  

készítsenek ezzel kapcsolatban bemutatókat, 

írják le gondolataikat. 

      Az intézkedések hatására világszerte 
változások következtek be. Az emberi 
tevékenység csökkenése látványosan hatott az 
élő és élettelen környezetünkre.  
      

 

 

A Meteorológiai 

Világszervezet szakértői szerint a koronavírus-

járvány akár 6 százalékkal is csökkentheti a 

globális karbonkibocsátást. 

 Az utazási és azdaságkorlátozó intézkedéseknek 

köszönhetően jelentősen visszaesett a levegő 

szennyezettsége világszerte. 

Diákok észrevételei a változásról:  

- A repülőtérhez közel lakom, és nagyon furcsa, 

hogy  nincsenek repülők, tiszta a levegő és 

csend van. 

- Emberek ezrei kezdtek el tudatosan táplálkozni 

és mozogni 

- A járvány előtt anya a családi autóval napi 40-

50km-t utaztatott minket iskolába, óvodába 

és különórákra. Most csak biciklivel 

járunk levegőzni a környéken. 

- Kevésbé terveztük meg a vásárlásokat. Akár 

minden nap vettünk valamit, többet 

fogyasztottunk. Most alaposan megtervezzük, 

mire van szükségünk, heti egyszer vásárolunk. 

- Magunk sütünk péksüteményt, kenyeret. 

- Kevesebb egyszer használatos műanyagot, 

nejlonzacskót hozunk haza  

- többet kertészkedünk, veteményezünk 

- Vettünk naposcsibét, tyúkólat készítettünk. 

 

Nehézségek: 

- A vírus után lehet, hogy nagyobb lesz a 

környezetszennyezés, mert úgymond az emberek 

majd be akarják „pótolni”, amit most nem 

csinálhattak pl. hajózás, repülés.  

- Sajnos a  „home office” világméretű 

elterjedésével megnövekszik  a háztartások 

energiafogyasztása  
- remélem, az emberek legalább egy kicsit 
másképp gondolkodnak és viselkednek majd, ha 
véget ér a járvány, hogy a környezetünk tisztább 
és egészségesebb legyen embernek, növénynek és 
állatnak is. 

A hónap gondolata  

gondolata 
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Az alsó tagozaton is foglalkoztak a gyerekek 

környezetünk kérdéseivel: 

 

1.b osztály 

virágot ültet: 

 

 

 

 

 

2.a osztály a 

Földet védi… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a osztály állatok neveivel, képeikkel 

foglalkozott digitális formában: 

  

  4.a osztály témái: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. b osztály munkái: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diákok munkái a 

témahetekről: 
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A felsősök munkái közül: 

Tavaly készült bemutatók az online életről: 

Körülöttünk élő állatok 

Családunk hatása a környezetre 

 

Víz világnapjára Zoli bácsival minden felső 

tagozatos évről készültek bemutatók: 

Vízszennyezés-2021. 

Víztakarékosság-2021. 

A víz világnapja-2021. 

A víz (és világnapja)-2021. 

Fenntarthatóság projekthét:  

Biológia óra keretében  Zsuzsa nénivel  a 7.b 

osztály a világ sorsát érintő globális 

problémákkal foglalkozott. Csoportmunka 

keretében kerültek feldolgozásra az emberiséget 

égető kérdések:  

A levegőszennyezés 

Éhínség 

Hulladékok 

Túlnépesedés 

Globális felmelegedés 

Talajszennyezés 

A műanyag veszélyességéről és 

újrahasznosíthatóságáról a 6. a munkáiból 

ízelítő: Koppány Emma, Magyar Kincső 

 

 

 

A 7.a osztály Mariann nénivel a sport és a 

fenntarthatóság összefüggéseit kutatta. 

Néhány alkotás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bata Márton rajza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofbauer Kinga rajza: 

 

 

 

https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Körülöttünk-élő-állatkák-2020.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Körülöttünk-élő-állatkák-2020.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Családunk-hatása-a-környezetre-2020.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Vízszennyezés-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Víztakarékosság-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/A-víz-világnapja-2021-2.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/A-víz-és-világnapja-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/A-levegőszennyezés-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Éhínség-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Hulladék-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Túlnépesedés-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Globális-felmelegedés-2021.pdf
https://www.sztlorinc.hu/wp-content/uploads/2021/04/Talajszennyezés-2021.pdf
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Tavasz az iskolában: 

Bár most az online oktatás miatt 

kevesen láthatják, de kinyíltak a virágok az 

iskola kertjében, rügyeznek a bokrok, fák is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat: Te is ültess valamit, amire 

lehetőséged van! 

 - kertben, teraszon, cserépben…  

  

 

Séták a szabadban: 

Reméljük, hamarosan itt a kellemes  

tavaszi idő. A tavalyi élménybeszámoló 

olvasása hozzon kedvet ahhoz, hogy kövessétek 

a jó példát! 

 

 COVID adta kirándulások 
 

A karantén nagyon hirtelen jött és nehezen 
szoktuk meg az új helyzet miatt kialakult otthonmaradási 
állapotot. Az első 5 hétben még a kapun kívülre sem 
mentünk.  
 A szüleink már látták, hogy a falak között a 
napokat egyre nehezebben viseljük és elhatározták, hogy 
egy kis sétára visznek bennünket egy közeli tóhoz. Azért, 
hogy ne legyünk közel az emberekhez tőlünk 20 km-re 
lévő Farkasdi-tóhoz mentünk kocsival. A tavat 
körbesétáltuk, szép és csendes zöld övezet, horgászni is 
lehet benne. Kétórányi séta után hazamentünk jókedvvel 
és vártuk a következő lehetőséget a kirándulásra. 
Két héttel később ismét lehetőség nyílt egy túrára, de 
mivel nem lehetett elhagyni a megyét a korlátozások 
miatt, ezért a szüleink egy eldugott kevesek által 
látogatott helyre vittek a Biatorbágytól nem messze lévő 
Nyakas-kőhöz. Nagyon szép, titokzatos hely, ami igazi 
kaland volt számunkra. Közel van Pesthez mégis csodás 
látványban volt részünk.  
A harmadik COVID-túránk már a korlátozások enyhítése 
után volt Gántra. Csákváron hagytuk az autót onnan 
gyalog az erdőn és mezőn keresztül menve elértünk a 
Bauxit bányát. Tetszett nekünk az, hogy az ott lévő 
területeken kutatómunkát végezhettünk bárhol, 
valamint egy kiállítás is volt a bánya történetéről. 
A negyedik COVID-túránk már egy egész napos volt 
Nógrád és Szendehely közötti kéktúra szakasz. Nógrádon 
felmentünk a várhoz is, majd a Nagy-kő hegyen át 
Magyarkútra túráztunk, az Irma forrást is 
megtekintettük. A szendehelyi pecsételő hely után 
elautóztunk Verőcére a Duna parthoz, ahol sétáltunk és 
kagylót gyűjtöttünk. Este fáradtan és tele élménnyel 
mentünk haza. 

A COVID időszak előnye volt, hogy a mindennapi 
fáradtságot aktív pihenéssel töltöttük és így könnyebb 
volt a bezártságot és a nehézségek terheit megélni. A 
COVID részünkre sok élményt adott a korlátozások 
ellenére, azért várjuk a régi hétköznapokat vissza. 

 
Magyar Kincső, Zselyke, Álmos      (2020.05.) 

Természetben Aktuális 
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Karácsony és advent „öko-szemmel” 

 

Milyen karácsonyfát válasszunk?  
  

Ízlések és pofonok… Nem lehet egyértelműen a 

voksot semelyik választás mellett sem lerakni. 

Örülni kell annak, hogy ma már több 

lehetőségünk van, mint évekkel ezelőtt...  

1. Vágott fenyő 
 Kifejezetten erre a célra telepített karácsonyfa-

ültetvényekből származnak. Hazánkban luc, 

ezüstfenyő, feketefenyő és Nordmann-fenyő a 

többségük. Az első és utolsó a legnagyobb 

mennyiségben fogy, az utóbbi kettő tőlevelei 

nem szúrnak. A Nordmann-fenyő levelei csak 

igen ritka esetben potyognak le, többnyire ennél 

a fajnál rászáradnak az ágakra, így kevésbé 

szemetel. 

  

 
 

2. földlabdás fenyő 

 Ezek  is karácsonyfa-ültetvényről származnak, 

de fiatalon gyökérlabdával kiemelik a földből a 

növényeket. Vagy cserépbe ültetik, vagy 

fémhálóba és jutaszövetbe csomagolják őket. 

Mivel a növénynek gyökere van, öntözni kell, 

hogy életben maradjon. Vannak kertészetek, 

melyek visszaveszik az újévben, de mi is 

kiültethetjük a kertbe – fagymentes időben akár 

télen is.  

A  gyökérlabdás fenyőket ne tartsuk sokáig a 

fűtött helyiségben, mert hajtani kezdenek, és így 

már csak tavasszal ültethetők a kertbe.   
  

 
 

3. Műfenyő  

Hosszú ideig ugyanolyan marad. Ma már 

teljesen élethű műfákat is lehet vásárolni, igaz 

viszonylag borsos áron. Hosszú távon így is 

olcsóbbak, mint évente vásárolni egy vágott 

fenyőt. Ez esetben érdemes egy  természetes 

zöld színű, a kijelölt szobának megfelelő 

magasságú és szélességűt választani. A 

fenyőillatról egy fenyőággal, vagy karácsonyi 

dísszel gondoskodhatunk.  
Nekem a legszebb megoldás az, ha 

a kültérben egy szép fenyőt feldíszítek, esetleg 

natúr, sárgás színű égőkkel is, melyek 

folyamatosan – játék nélkül -világítanak. A 

hangulatot ezzel meg lehet teremteni. A 

szobában egy szép karácsonyi tűzött dísz, a 

bejárati ajtón pedig egy kopogtató dísz képviseli 

a fenyőt és az illatát. 

  

 

 https://kertlap.hu/karacsonyfa-karacsonyra/  
Dr Fekete Szabolcs kertészmérnök gondolatai: 

 

 

 

Visszatekintés: 

https://kertlap.hu/foldlabdas-fenyok/
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Diákok válaszai a karácsonyi kérdésekre:  

 

 

1. 
Milyen karácsonyfátok 

szokott lenni otthon? 

létszám: 
60 

  

 élő, kivágott fa 41 

 élő cserepes fenyő 8 

 műfenyő 11 

  

  

2. Milyen a díszítés rajta?  

  

 üveg, műanyag díszek 56 

 

természetes eredetű díszek (fa, 
mézes, habkarika, stb.) 4 

 

világítás csak hagyományos 
gyertyával 1 

 elektromos égősor 57 

 vegyesen 2 

  

3. 
Van- otthoni adventi 

koszorútok?  

 van: liturgikus színek szerint 30 

 

van: amilyen színek, díszek 
tetszenek 19 

 nincs: 11 

  

4. 

Hogyan jelenik meg otthon 

a teremtésvédelem, 

környezetvédelem, 

fenntarthatóság 

szempontja?  

  

 szelektív hulladékgyűjtés 56 

 

nejlonzacskó kerülése 
vásárlásnál 32 

 csomagolásnál újrahasznosítás 15 

 

mosás (mosódió, szóda, öblítő 
kerülése) 14 

 egyéb: 20 

 

 

 

 

 

 

Iskolai díszítések a természetesség          

jegyében: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körkérdés: 
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A környezet védelme,  fenntarthatóság 

jegyében:  

 Ne vásárolj felesleges dolgokat! A 

karácsonyi, húsvéti izgalmas, ajándékokat 

hangsúlyozó várakozásteljes hangulatban 

se költs felesleges dolgokra!  

 Készíts házilag személyes ajándékot, írj 

kedves levelet, stb. Tölts meg egy otthoni 

üveget finomságokkal, esetleg magokkal 

(még egészséges is!) és díszítsd fel szépen! 

  Lehet az üvegbe kedves személyes 

üzeneteket tenni színes felsodort cédulákra. 

 Amit lehet, készíts már meglévő anyagból, 

hasznosítsd újra, amiből kreatív tárgy lehet!  

  Díszítéskor, tárolásra használj fel régi 

anyagokat! 

 

Iskolánk néhány példája az újra 

hasznosításra:  

 

Régi tárgyaink a múltunkat idézik gyönyörű 
illusztrációként a 7. b termében. A vírushelyzet  

 
előtti időkből mindenki tudja, ez a terem volt a 
történelem tantárgy szaktanterme. Andi néni 
tárgyai díszítik.  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyáruházban feleslegessé váló dobozokból 

készültek a földszinti „csipeszes kiállítóhely” 

díszei, az  

angyal és a mézesek:             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rajzteremben Marika néni ötletességének 

köszönhetően kidobásra szánt banános 

dobozokból praktikus tároló eszköz készült:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoráció, 

újrahasznosítás: 
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       Tóth Árpád: A fa 

Oh nézd a furcsa ferde fát, 

Mint hajlik a patakon át, 

Oh lehet-e, hogy ne szeresd, 

Hogy benne társad ne keresd? 

Már ága között az arany napot 

Nem tartja, madara elhallgatott, 

Virága nincs már, sem gyümölcse, 

Ő mégis áll, az alkony bölcse, 

Mint a tünődő, ki ily estelen 

A végtelen titkába elmerűl 

És testtel is szelíden arra dűl, 

Amerre lelke vonja testtelen... 

 

Az iskola kertjének mely fáiról, 

bokrairól készültek a képek?  

Hol találhatóak és milyen fák? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavasz Irodalom: 
Diákok prezentációi: 
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*** 

- Hogy hívják a vegetáriánus ragadozó 

madarat?  

- Legelészölyv. 

*** 

- Melyik a legsavanyúbb madár? 

- A citromhéja. 

*** 

- Hány órát alszol egy nap Móricka?- 

kérdezi az iskolaorvos. 

- Két, három órát. 

- Jaj, de hát ez nagyon kevés! 

- Mind az öt órán nem merek aludni. 

*** 

Csiga megy az erdőben: 

   - De jó, hogy ilyen lassan megyek! De 

jó, hogy lassan megyek! 

Nyuszi: 

   - Hát ennek meg miért örülsz, te csiga? 

   - Azért, mert rossz irányba tartok! 

*** 

- Apu az ott egy halászhajó? 

- Nem kisfiam, az egy jacht. 

- És, hogy kell írni?  J-vel vagy y-nal? És 

h-val vagy ch-val? 

- Jobban megnézve...mégis csak egy 

halászhajó. 

*** 

     

 

*** 

 

- Mit főzzek? 

- Éhes vagyok, valami gyorsat. 

- Gepárdot? 

*** 

 

- Hogyan ugat a fényképész kutyája? 

- Vaku, vaku. 

*** 

 

- Milyen szobák vannak a pók lakásában? 

- Csupa hálószoba. 

*** 

 

Humor, aranyköpések, 

gyerekszáj: 
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TölgyfaLevél 2. szám – 2021. április 

         

1.Oldd fel a kódolt 

írást! 

 

 

 
     

  
B3,  A1,  D5,   D5,  A4,  D2,  A2,  A4,  A3,  D2,  A4,  B1,  A5,  

C3,  C5  
  

Megfejtés: ….......................................    
     

  

  A B C D 
  

1 E Ó E Z 
  

2 R I L A 
  

3 H F Á V 
  

4 T B P É 
  

5 S K G N 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fejtsd 

meg a rejtvényt! 

             

              1.          

                       

                       

        2.               

                        

                   3.     

            4.             

     5.                              

  6.                       

                7.                

                          

                                

  8.                9.                   

                         

                       

                      

 1. Szelektíven gyűjthető anyag           

 2. A víztakarékos tusolás más szóval         

 3. Az egyirányba utazók közös utazást szerveznek     

 4. Ilyen energiaforrás pl. a szél           

 5. A környezetre kevésbé káros eljárás        

 6. A palackok, szatyrok, játékok anyaga gyakran ez    

 7. Környezettudatos, egészséges közlekedési forma    

 8. Segítőkészségből, ingyen végzi a tevékenységét     

 9. Az egész Földre kiterjedő jelentőségű        
forrás: mozaikos projektfüzet 

 

 

 

 

 

 

A kérdésekre a választ és a rejtvények 

megoldását a könyvtárban lehet 

leadni Kata néninél.  

 

Rejtvény: 

Rejtvény 

2021. tavaszi 

számot 

szerkesztette: 

Czétényiné 

Bodó Katalin 

  

 
 


