
ÖKO szakkör pillanatai és 

tevékenységei képekben 
2023. január

Készítette: Bacskainé Hornyák Henrietta



Januári ÖKO hírek a faliújságon



Téli madáretetés népszerűsítése



Gondolkodtató feladatok

„Ki mennyire környezettudatos?”



„Az energia jelentősége” c. óra keretein 

belül szereztünk sok hasznos információt



Kreatívoskodás segítségével időjósokká váltunk☺



A vidám csapat☺



Pályáztunk

Két évfolyam 3. és 4. osztályos tanulóival

A pályázat témája:

„Így neveld a ciprusodat” - ciprusmag ültetés 

és magoncnevelés (14 hetes időszak)



Néhány gondolat a pályázatról:

 „A Folly Arborétum és Borászat Égig Érő Tanterem Alapítványa közösségépítő és 

környezettudatosságra nevelő játékra hívja az alsó tagozatos gyermekeket.”

 A kihívás során az osztályoknak a kapott ciprusmagokból néhány hét alatt 

kiültetésre alkalmas saját cipruspalántát kell nevelniük, ezt játékos és kreatív 

feladatok teszik a gyermekek számára még érdekesebbé. ”

 „A legügyesebb osztályok osztálykirándulás keretében látogathatnak el a 

Follyba, helyezéstől függően a belépés mellett egy kerti szabadulószoba 

programmal egybekötve, sőt, az első helyezett osztály utazási költségét is 

kifizeti az Arborétum.”

Forrás: https://www.folly.hu/egig-ero-tanterem-134



IDŐTERV:

 Időterv:

 jelentkezések alapján a magok kiküldése: 2023. január 24-27. között

 magültetés és magonc nevelés első hete: 2023. január 30. – február 5.

 magültetés és magonc nevelés utolsó hete: 2023. április 24-30.

 eredmények (fotók, magnevelő napló) elektronikus beküldése: 2023. május 2-5.

 eredményhirdetés: 2023. május 8-14. között

 nyeremények (osztálykirándulás) beváltása: 2023. május 15. – június 15. vagy 2023. 

szeptember 1-30. között



 A versenyző osztályok közül a zsűri a felnevelt magonc állapota, valamint a 

munkafüzetben található feladatok minél kreatívabb és precízebb teljesítése 

alapján díjazza a legügyesebb magnevelőket, akik osztálykirándulás 

keretében látogathatnak el a Follyba.

 Nyeremények:

 I. helyezett osztály: utazási költség térítése (a nyertes osztály iskolájának 

települése és Badacsonyörs viszonylatában, oda-vissza útszakaszon), ingyenes 

belépés a Folly Arborétumba (nyertes osztály + 2 tanár), szabadulószoba 

program az osztálynak, 1 ajándék cserepes magonc

 II. helyezett osztály: ingyenes belépés a Folly Arborétumba (nyertes osztály + 

2 tanár), szabadulószoba program az osztálynak, 1 karton Folly szörp, 1 

ajándék cserepes magonc

 III. helyezett osztály: ingyenes belépés a Folly Arborétumba (nyertes osztály + 

2 tanár) szörpkóstolóval, 1 karton Folly szörp, 1 cserepes magonc



Nagyon lelkesek és bizakodóak vagyunk☺

 Az első hét eseményei: 3.a. osztállyal



Az ültetés aktív pillanatai, illetve 

névtábla készítése: 3.a.



Gondoskodó 3.a. osztály szakkörös 

tanulói



Az ültetés aktív pillanatai, illetve 

névtábla készítése nagyobbakkal



1.Hét eseményei:



Kis iránymutatás



Neveket is kapott a magonc, névtábla 

készítés



Jöhet a 14 hetes gondozás☺



Farsangra készülődve újrahasznosított 

alapanyagokból készítettünk álarcokat



3.a. osztályos tanulók és 6.a. osztályos 

tanuló alkotásai



Népszerűsítettük szakkörös diákunk 

segítségével az elektromos roller használatát,

előadás formájában


