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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános Isko-

lában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

"Túra szakkör 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 1-december 15. 

A túrák, kirándulások adatai:  

 

 Sorszám: Dátum Hely Tanuló Felnőtt 

 1 túra 06.04. Bakonybél-Csillagda 21 3 

 2. túra 06.21. Bodajk - Gaja-völgye 43 4 

 3. túra: 06.28. Csókakői vár 33 8 

 4. túra 09.12. Nagyveleg – Bakony 48 8 

 5. túra 10.03. Kerékteleki – kerékpáros 22 7 

 6. túra 12.16. Téli túra Ászáron 42 3 

 

Résztvevő tanulók:A jelenléti ívek alapján 209 tanuló 

Résztvevő partnerek: A jelenléti ívek alapján 33 fő 

1. A program folytatása 

A 2018. év decemberében lezárult „Túra szakkör” dokumentálását tartozó aktát átadva, 

a pályázat szakmai vezetője említést tett arról, hogy a program nagy valószínűséggel 

2019. évben folytatódni fog. Már ekkor megkért, hogy a folytatásban vállaljam el e 

szakkör vezetését. Tavalyi megvalósító társaim közül Erdősi Gábor továbbra is folytatná 

ezt a feladatot, valamint Szalai Richárd testnevelő kolléga lenne a másik megvalósító 

társam. Természetesen igent mondtam, mivel mindhárman nagyon szeretünk túrázni az 

év bármely szakában, és a tavalyi sikeres kirándulások is erre ösztönöztek. 
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2. A program előkészületei 

Az első közös összejövetel alkalmával kiosztottuk a feladatokat. 6 túrát vállaltunk be 

2019. december 15. napjáig. Az intézményvezető kérése a szakkörrel kapcsolatban any-

nyi volt, hogy az első félévben a munkaterv zsúfoltsága miatt lehetőleg iskolaidőn kívül 

oldjuk meg a kirándulásokat. A következő tanév első félévében, tehát szeptembertől, 

már iktathatunk be kirándulást iskolai napokra is. Mint a tavalyi évben, a szervezési 

feladatokat én láttam el: toborzók készítése, jelentkezések elfogadása, jelenléti ívek ké-

szítése, utaztatás előkészítése és lebonyolítása, (autóbusz bérlés), kapcsolat felvétele 

olyan helyszínekkel, ahol belépődíj merült fel, esetlegesen nagyobb számú kiránduló-

csapat jelenlétének előre történő bejelentése. Megvalósító társaim a már a konkrét túra, 

kirándulás programjait állították össze, kiemelt feladatuk volt a tanulók kísérése, a zök-

kenőmentes lebonyolítás, a balesetveszélyek elhárítása, valamint fontos feladatuk volt a 

fényképezés valamennyi napon. Minden program előtt tájékoztattuk a szülőket: mik az 

elvárásaink, milyen ruhába öltözzenek, mit hozzanak magukkal gyermekeik. Ők ebben 

partnerek voltak, így a kapcsolat végig jól működött.  

3. A programokról 

A tavalyi beszámolómhoz hasonlóan engedjék meg, hogy a túrákról, kirándulásokról 

kronologikus sorrendben, dióhéjban beszámoljak. Valamennyiről pár fotót is melléke-

lek.  

3.1.  Bakonybél-Csillagda (2019.06.04.) 

Ennek a túrának előzményei vannak, ezért a túráért a gyerekek is „megküzdöttek”. Egy 

már évekkel ezelőtt befejeződött TÁMOP pályázatunkban volt egy „Spuri a suliba” 

program, melynek lényege, hogy kerekes eszközön jöjjenek a gyerekek iskolába. (Ke-

rékpár, roller, gördeszka) 30 napon keresztül egy névre szóló igazolványba pecséttel 

hitelesítenek minden kerekes eszközzel érkezőt. A plusz az a dologban, ha a tanulót 
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bárki elkíséri a családból (szülő, nagyszülő, barát, stb.), azért ugyanúgy pecsét jár. Ame-

lyik osztály egy főre levetítve a legtöbb pecsétet gyűjti, az ajándékot kap. Tavaly ősszel 

lezajlott verseny fő díja egy kirándulás Bakonybélbe és környékére, melynek záró része 

a Csillagda meglátogatása. A 6.a osztályos tanulók éltek is ezzel a lehetőséggel. A tanév 

utolsó hónapjában, egy keddi, verőfényes napon a megrendelt busz várta a tanulókat az 

iskola előtt. Az alig egy órás utazás után Bakonybél környékén túráztak a gyerekek. 

Megnézték a falutól nm messze található kis kápolnát, mely előtt három forrás fakad, a 

mellette levő stációkat, és a szikla tetején található kálváriát Krisztus, Szűz Mária és 

Szent János alakjával. Az erdőben jóízűen elfogyasztott szenyók után a faluba visszatérő 

gyerekek meglátogatták a hely Csillagdát. Egy film vetítése során megismerhették a 

megismerhetetlen univerzum pár csodás, számunkra teleszkóppal látható csillagát. Min-

denki belenézhetett a távcsőbe, ahol a napot úgy látták, hogy szemüket nem károsította. 

Az épület valamennyi szobáját végig járva az űrhajózás, holdraszállás történetével is 

kapcsolatba kerültek. Késő délutánra előállt az autóbusz, és kissé fáradt, de ismeretekkel 

gyarapodott gyerekeket örömmel várták szüleik az iskola parkolójában.  
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3.2.  Bodajk - Gaja-völgye (2019.06.21.) 

A tanév vége utáni héten, a bizonyítványosztás után 1 nappal került sor erre a túrára. 

Nagy örömünkre 43 tanuló döntött úgy, hogy a nyári vakációt úgy kezdi, hogy ellátogat 

barátaival, iskolatársaival a településtől nem messze, Bodajk település mellett található 

Gaja patak völgyébe. Egy nagyon közismert túraútvonal, szépen kiépítve, egy hatalmas 

mezővel, ahol tábortűzhelyek, fedett kiülők, hétvégén nyitott büfé várja az odalátogató-

kat. A túra kiindulópontjához autóbusszal érkeztünk, mely a falu egyik végéről indult. 

Ezután egy csodás kálvária-dombot érintve, 10 km kellemes séta vár ránk a Keleti-Ba-

konyban. A gyerekek megcsodálhatták a pompás növényvilágot, tölgyeseket, a sok ma-

dárdaltól hangos koranyári erdőt. A túraútvonalnak nevet adó Gaja-patakon többször át 

kellett kelnünk. Az úti a falu másik végére tér vissza, ahonnan a központba gyalogolva 

a falu híres cukrászdájában zsebpénz elköltésére is lehetőség nyílt. Kora délután, fárad-

tan érkeztünk Ászárra. 
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3.3.  Csókakői vár és környéke(2019.06.28.) 

A tanévben meghirdetett kirándulásra a vártnál többen jelentkeztek (nagy örömünkre 

túrázni szeretőpedagógusok is). A túra nehézsége miatt a 7-8. évfolyamból jelentkezé-

seit részesítettük előnyben. Autóbusszal érkeztünk meg a Mórtól pár kilométerre talál-

ható Csókakő település lábához. A várig tartó odautat, ugyanúgy, mint a visszautat, az 

erdőn keresztül tettük meg. A település fekvésének köszönhetően (itt található a nagyon 

keskeny Móri-árok, ami a Bakony és Vértes hegységeket választja el) szinte állandó 

jelleggel fúj a szél, így az ország talán legtisztább levegőjű települései között is számon 

tartják. Az erdei túra a nagy melegben a meredeknek köszönhetően mint felfelé, mint 

lefelé sok energiát vett el a gyerekekből. A vár alatt található, szépen rendezett tisztáson 

fogyasztották el elemózsiájukat. A várhoz való meredek sléta már meg sem kottyant a 

gyerekeknek. Az itt eltöltött idő alatt gyönyörködhettek a kilátásban, élvezhették a friss 

levegőt. „Szerepcsere” is történt, mivel a szünetre való tekintettel én készítettem kiselő-

adást a várról és történetéről. A felújítás alatt levő építmény láttán a gyerekekkel öröm-

mel beszélgettünk arról, hogy a pályázatoknak köszönhetően nagyon sok minden meg-

valósul országunkban, melynek a vár helyreállítása is ékes bizonyíték. 
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3.4.  Nagyveleg – Bakony (2019.09.12.) 

Elérkezett az új tanév, és vele együtt az első, a szakkör számára 4. túra is. A Ke-

leti-Bakonyban rengeteg olyan hely található, amely ideális egynapos kirándulá-

sokra. Ezúttal a közel ¾ óra alatt megközelíthető Nagyveleg település környékét 

jártuk be. Kiváló lehetőségünk volt a tantervünkben is szereplő hazai élőhelyek, 

az erdő, víz-vízpart, mező életközösségének bemutatására, hiszen a párás leve-

gőjű szurdokvölgyet gazdag növény és állatvilág jellemzi.  

A terület a VADEX ZRT kezelési körébe tartozik. Nekik köszönhetjük a Gaja-

völgyi Tájcentum létrejöttét, a szépen gondozott, jelzett tanösvények mentén az 

oktató táblákat, melyek megkönnyítették a gyermekek ismeretszerzését.  A vidék 

geológiai és történelmi értékekben való gazdagsága is figyelemre méltó.  

A természetismeretet tanuló 5. és 6. osztályos tanulók volt a célcsoport. Rekord-

számban jelentkeztek, közel 50 fő teljesítette a túrát. Egy kiemelt feladat volt a 

túrázók számára: minél több erdei termést összegyűjteni, és ezekből otthon kom-

pozíciókat készíteni, amit az iskolában bíráltak el. 
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3.5.  Kerékpártúra Keréktelekire + horgászverseny (2019.10.03.) 

A kerékteleki horgászegyesületnek, valamint Szalai Richárd megvalósítónak köszön-

hető ez a program. Függetlenül attól, hogy már nincs is felsős tanuló a Kerékteleki te-

lephelyen, nem szűnt meg az elmúlt években már hagyományossá vált, kerékpártúrával 

egybe kötött horgászverseny. A borongós, őszi időben Bakonyszombathely falun ke-

resztül közelítettük meg a települést, majd a lezajlott verseny után az üzemi úton kere-

keztünk haza. Így a tópartra a tekeréstől nem éppen kimelegedett gyerekek és felnőttek 

érkeztek. A toborzón feltüntetett szabályok szerint megtörtén a sorsolás, elkezdődött a 

verseny. Elmondható, hogy ma többedmagammal mi, felnőttek nyertünk, akik a halak-

nak szurkoltak. Talán a hirtelen jött hűvös időnek köszönhetően szinte nem is volt ka-

pásuk a gyerekeknek. A tavalyi első helyezett a verseny folyamán majd 5 kg halat fogott 

ki, többnyire kárászt és keszeget. Ma egyetlenegy, pár dkg nagyságú kishalat fogott ki 

Kovács Andris, megnyerve ezzel a versenyt és az ezzel járó díjat. A második és harma-

dik helyet úgy sorsoltuk ki a többiek között. Az elmúlt évekhez ismételten hasonlóan jól 

sikerült túráról érkeztünk este Ászárra..  
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3.6.  Ászár és környéke téli kirándulás (2019.12.14.) 

December harmadik hetében, a hónap 14. napjára terveztem egy téli túrát településün-

kön és annak környékén. Ezen a szombati napon a gyerekek többsége a falukarácsony 

ünnepi műsorára próbált. Többekkel egyeztettem, hogy körbejárjuk a falut. A tél viszont 

csak a képeken látszik, mert őszies, közel 15 fokos melegben tettük meg a kilómétereket. 

Sajnos az idény szinte egész hónapban, karácsonyra is ilyen jó idő várható. A mai gye-

rekek számára ez nem illúzióromboló, de a 60-as 70-es évek fehér karácsonyait megérő 

idősebbek számára nehéz hozzászokni ahhoz, hogy decemberben átlagosan 3 nap esik a 

hó az elmúlt 15 évben. Reggeli és a túracipők ellenőrzése után elindultunk a falu körüli 

sétánkra, amely több mint 3 órán át tartott. A gyerekek nagyon jó kedvvel, boldogan, 

örömmel tartották velem a lépést. Sikerült megtennünk közel 10 km-t, elmentünk a kis-

béri tórendszer végéig, az ún. Zöld malomig. A jó levegőnek köszönhetően farkaséhesen 

érkeztek vissza az ebédre tanulóink. 
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4. A program értékelése 

A mai napon a beszámoló megírása mellett rendszereztem és átadtam a kirándulásokon 

készült dokumentumokat, fényképeket a projekt számára. Nem csak reméljük, úgy is 

érezzük, hogy a túrázó, kiránduló gyerekek és felnőttek számára sok-sok szép emléket, 

eseményt szereztünk. Köszönet a projektnek, a megvalósítónak, megvalósítótársaknak 

a precíz munkáért, a szállítási költségek fedezéséért, a csillagdai ingyenes belépési le-

hetőségért.  

Sajnos a pályázat befejeződik, de iskolánk vezetése minden bizonnyal mellénk áll a kö-

vetkező években is az ilyen típusú kirándulások támogatásábanAmennyiben a jövő év-
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ben a projekt keretein belül folytatódik a túra szakkör, esetlegesen januártól, megvaló-

sulhatna a Tavasz-nyár-ősz-tél túrasorozat, melynek égisze alatt településünktől nem 

messze fekvő további szép tájakat látogathatunk meg. 

Ászár, 2019.december 15. 

 
Erdősi Gáborné 

szakmai szervező 


