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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Szent András Katolikus Általános Iskola 

AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, 

túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. szeptember 7.– 10. 

 
 

A Szent András Általános Iskola 
XI. Természetismeret Terepgyakorlata 

 
A terepgyakorlatra 2015. szeptember 7.-én 48 gyerek 3 tanár kíséretében, különbusszal 

indult Szentendréről. A tábor helyszíne a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi 

Egyesület pénzesgyőri oktatóközpontja volt. Megérkezés után ismertettük a gyerekekkel 

a szálláshelyen érvényes szabályokat, különös tekintettel a környezetvédelmi 

vonatkozásúakra (szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, kültéri komposzt-WC-k, stb.). 

Szállásfoglalás után körbevezettük a gyerekeket az oktatóközpont körüli 

bemutatókertekben. Megnéztük a génbankként nyilvántartott gyümölcsöst, megkóstoltuk 

néhány alma tájfajta termését. Játékos formában megismerhették a táborozók a 

legfontosabb konyhakerti- és fűszernövényeket. Beszélgettünk a biogazdálkodásról, az 

így előállított élelmiszerekről. Ebéd után a Gerence szurdokába tettünk rövid sétát, 

amelynek témái között szerepeltek az özönnövények, a karsztvízrendszerek és ezek 

tisztaságáért viselt felelősségünk. A séta során sok fás- és lágyszárú növényt is 

megismerhettek a gyerekek. Másnap egésznapos kiránduláson voltunk (Szömörke-völgy 

– Fehér-kő-árok – Középső-Hajag – Rák-tanya útvonalon). Az kiránduláson az 

erdőgazdálkodásról, a Bakony élővilágáról is volt szó, Rák-tanyán pedig a bakonyi tanyák 

történetéről beszéltünk, megnéztük az öreg gyümölcsöst és kis csoportokban „jövőt is 

terveztünk” a tanyáknak. A harmadik napon délután a tilos-erdei ősmaradványokkal 

ismerkedtek a gyerekek valamint a fás legelőn néztünk körül. Itt szó esett a 

hagyományos magyar állatfajtákról és mérlegre tettük a fás legelőn való állattartást a 

fenntarthatóság és a környezeti hatások szempontjai szerint. Megbeszéltük a 

hagyományos és a nagyüzemi állattartásból származó élelmiszerek közötti különbségeket 

is. Este a tábortűznél kürtőskalácsot is sütöttünk. Az utolsó napon a ház körüli 

munkákban segítettünk (tűzifa behordása, eresztisztítás, gyógy- és fűszernövények 

begyűjtése, stb.), majd vetélkedővel zárult a tábor.  

A jelen pályázatból kapott támogatást (88.000,-Ft-ot) a különbusszal utazás költségeire 

fordítottuk. 
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