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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai 

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Győr 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola  

8. osztályos diákjainak kirándulása 

 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. 09. 05.-2019. 09.20. 

A program időpontja: 2019. 09. 20. 

Az program helyszíne: A program: Bakony felfedezése-Vinyei gyalogtúra 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 22 diák 3 felnőtt 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus:  Deák Annamária pedagógus 

Kísérők: Garas Mariann és Pintér Zsuzsanna pedagógusok 

Előzetes feladatok: 

• Az utazáshoz szükséges autóbusz lefoglalása 

• Megbízás a buszt biztosító Volf Kft.-vel 

• Szóbeli tájékoztatás a diákoknak és szüleiknek a kirándulásról, praktikus 

tanácsok. 

 

Az idei tanév első napjaiban tájékoztatott a címben leírt EFOP projekt szakmai 

vezetője, hogy lehetőséget ad osztályunk számára egy tavaly elmaradt túra 

pótlására. A Bakony egyik legszebb, és számunkra könnyen megközelíthető 

helyét vettük célba. A Bakonyi Cuha szurdok Vinye környéki tájának felfedezése 

volt az úticél. A gyerekek vidáman fogadták el a lehetőséget. A szeptember elején 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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tartott osztályfőnöki óra keretében a szülőkkel is egyeztettünk a kirándulásról, ők 

is örömmel vették a jó hírt. A szállító autóbuszt a pályázat biztosította.  

2019. szeptember 20-án indult el az Ászári Jászai Mari Általános Iskola 8. 

osztálya és osztályfőnöke felfedezni a Bakony kapuját, Vinyét és annak természeti 

szépségeit. Elkísérte őket az iskola igazgatónője is, aki egyúttal a szakmai vezető. 

Ő nagyon jól ismeri ezt a vidéket, és sok érdekességet mesélt a diákoknak. Szintén 

közöttünk volt Pintér Zsuzsanna tanítónő is, aki alsós korukban nagyon sokat 

foglalkozott az osztállyal.  

Szerencsére az idő is kedvezett a gyalogtúrához. Csodálatos napsütés fogadta az 

osztályt a Bakony kapujában. A buszról leszállva összeszedték csomagjaikat, és 

egy mosolygós fénykép után elindultak az erdőbe.   

Először a Kőpice-forráshoz értek. A forrás a Cuha-patak medrétől nem messze 

található, a Zörög-hegy észak-nyugati oldalán. Itt található a Kőpince-barlang is, 
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ami a híres bakonyi betyár, Sobri Jóska tanyája volt. Itt az egyik tanuló mesélt a 

betyárok életéről, énekelt róluk egy népdalt is. Majd felidéztek olyan irodalmi 

alkotásokat, amelyek szereplői betyárok voltak.  
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A túraúton számos információt tartalmazó táblával találkoztak. Ezeket olvasva 

sok hasznos információval gazdagodtak az itt élő növényekről, állatokról. Ezeknél 

minden alkalommal elidőztek, közösen felolvasták és megbeszélték az elhangzott 

adatokat. Megtudták, hogy a 10 km hosszú Cuha völgyét 423 hajtásos növényfaj 

alkotja. Többnyire bükkösök, tölgyerdők zárják körbe a patak medrét. Védett 

növényfaja a farkasölő sisakvirág, a havasi turbolya, az erdei tündérfürt, szártalan 

bábakalács, a farkasboroszlán, a Szent László-tárnics, vagy a kapcsos korpafű. 

Olyan állatokkal találkozhatnak, mint a sárgahasú unka, lábatlan gyík, mogyorós 

pele vagy a nagy pele. Sajnos közvetlenül nem látták ezeket az állatokat, hiszen 

az osztályt kísérő alapzaj elijesztette őket, de a diákok /igaz csak képeken 

keresztül/ megtapasztalhatták a Bakony élővilágának sokszínűségét. Olvastak 

még a Bakony keletkezéséről, talajáról, érdekességeiről. Segítséget kaptak a 

turista térképen való tájékozódásban is. 
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A túra nagyon jó hangulatban telt. Az erdő sajátos klímája mindenkit elvarázsolt. 

Mivel régóta nem volt eső, így a gázlókon könnyedén átjutottak, cipőt sem kellett 

cserélniük. Óvatosan lépdeltek a köveken, nehogy megcsússzanak, vigyázva 

egymás testi épségére. Útközben sokat beszélgettek, szó volt 

természetvédelemről, klímaváltozásról, kihalóban lévő állat- és növényfajokról. 

Nemcsak a természeté volt a főszerep ezen a napon, de kiváló lehetőség volt ez a 

túra az osztályközösségi kapcsolatok erősítésére is. A nyugodt környezet jó 

lehetőséget biztosított a konfliktusok átbeszélésére és megoldására. Számos 

osztályt érintő probléma megoldására sor kerülhetett. 
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A túra alatt számos hídba, alagútba botlottak, melyek megmászása, felfedezése 

nagy öröm volt a diákok számára. Hatalmas csatakiáltásokkal vettek birtokukba 

egy-egy ilyen erődítményt. Felfedezték a vasúti síneket is, melyek a Győr-

Veszprém vasútvonal részei. Sajnos vonat nem közlekedett rajta, mert nem volt 

éppen akkor menetrend szerinti járat. 
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A sok gyaloglás, a jó levegő meghozta a diákok étvágyát. Jókedvűen ültek le 

falatozni az egyik kis tisztásra. Mindenki elővette a maga kis elemózsiáját, s 

nekiláttak a falatozásnak. A táskákból előkerült szendvicsek, rágnivalók még 
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közelebb hozták egymáshoz a gyerekeket. Jó volt látni, ahogyan egymást kínálták, 

miközben jókat nevettek, beszélgettek. 
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Az ebéd után játék következett. Gyorsan feltalálták magukat. Térerő híján, 

rájöttek, hogy bújócskázni is lehet, s a fák és a bokrok kiváló rejtekhelyet 
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biztosítanak számukra. Jó volt látni, ahogyan önfeledten szaladgáltak, futkostak a 

jó levegőn, csapatokba rendeződve versenyeztek. 
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A visszafele úton számos fénykép készült egy-egy természeti csodával. Hol egy 

fa gyökereire csodálkoztak rá, hol egy kis ösvény bukkant elő a semmiből. A 

kanyargós utak, a rejtelmes alagutak, kőlépcsők számos izgalmat tartogatott a 

diákok számára.  

 

A délután nagyon jó hangulatban telt. Kicsit fáradtan, de élményekkel teli 

érkeztek haza az ászári iskola nyolcadikos diákjai. 


