
Zsóri-Ments Orsolya - iskolalelkész 
 

A fogyaszta s "o ro me" 
 Az vagy, amit megveszel? 

 

A Hipermarketek csábító ajánlataival 
foglalkoztunk, milyen trükkökkel igyekeznek 
vásárlásra bírni bennünket. Szó volt a 
minden érzékszervünkre hatni kívánó 
környezetről, a polctrükkökről, az 
impulzusvásárlásról, a haszonról. Beszéltünk 
a vásárlói szokásokról. A kifejezetten 
gyerekeket célzó reklámról és trükkökről.  
 

Polctrükk:            

 Impulzusvásárlás: 

 

 

Gondolkodtunk a valódi szükségleteinkről, ehhez nagy segítség Mt 6,19-21:  Ne gyűjtsetek magatoknak 
kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, 20hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol 
a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. 21Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.  
Végül összegyűjtöttük saját trükkjeinket és tippjeinket, hogyan lehetünk tudatos vásárlóvá. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Illés Péter – biológiatanár 
 

Hogyan o rizzü k meg a Ko szegi-hegyse g mada rvila ga nak 
fajgazdagsa ga t? 

A témahéten a Kőszegi-hegység 

madárvilágát mutattam be a 9. A osztály 

tanulóinak. 

Ahhoz, hogy a természeti örökséget a jövő 

generációk számára megőrizzük, szükséges 

tudni, melyek ezek ez értékek. Az első lépés 

ehhez a közvetlen környezetünk élővilágának 

megismerése. 

 

A Kőszegi-hegységben előforduló 170 

madárfaj közel fele hazánk madárfaunájának. 

A lakott területtől a hegyen felfelé haladva 

követtük az egyes társulások jellemző 

madárfajait, kiemeltük a specialitásokat is. 

Az emberközelben fészkelő fajok (pl. házi 

rozsdafarkú, feketerigó) annyira alkalmazkodtak az ember közelségéhez, hogy számukra gyakran már 

előnyt jelent az emberi épület védő közelsége. A szőlők-kertek, cseres-tölgyesek és gyertyános tölgyesek 

fajai között már ritkább fészkelők is feltűnnek (pl. örvös légykapó, kerti rozsdafarkú). A hegyvidékre 

jellemző igazi ritkaságok azonban a bükkösök és elegyes fenyvesek madarai. Ilyen ritka fészkelője a 

Kőszegi-hegységnek a hamvas küllő, Európa legkisebb madara, a tüzesfejű királyka, a fokozottan védett 

kis légykapó, a fehérhátú fakopáncs vagy hazánk legnagyobb bagolyfaja, az uhu. A tanulók nagy 

érdeklődéssel hallgatták az előadást, többször is aktívan hozzászóltak a hallottakhoz.  

 

 

Megállapítottuk azt is, hogy az ember 

térhódítása, a lakott terület terjeszkedése a 

hegyen egyre szűkíti az élővilág lehetőségeit, 

aminek egyik következménye az érzékeny fajok 

eltűnése. A ritkuló madárfajok megóvása 

érdekében a diákok is sokat tehetnek, pl. a 

fecskék esetében „fecskepeleka” 

kihelyezésével, sárgyűjtő helyek kialakításával, 

míg az odúlakó madarakat mesterséges 

fészekodúk kihelyezésével tudjuk 

megtelepíteni. Ökoiskolai és Madárbarát iskola 

tervünk gyakorlati megvalósulásaként 

madáretetőket, odúkat, madáritatót is 

helyeztünk ki a tanév során az iskolaudvarra. 
 

 

 

 

 

 



Füzi Mária - földrajztanár 
 

Aktív tanulók/Passzív ház 

Ökológiai lábnyomcsökkentési praktikák 
 

A Fenntarthatósági témahét tavalyi témáinak áttanulmányozása közben találtam rá a Passzív ház 

óravázlataira. A téma azóta érdekel, amióta először hallottam róla. Ezért hamar eldöntöttem, hogy én ezt a 

témát fogom végig járni a témahéten. Iskolámban - a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium – a 12. K osztály osztályfőnöke, földrajztanára és természetismeret 

tanáraként gondoltam, hogy meg tudom 

tartani ezt a 280 percre tervezett 

feladatsort.  A másik osztály a 10. B 

osztály logisztika, szállítmányozás 

szakos tanulói voltak. A két osztály 

életkora: a 10-es osztály tanulói 16-17 

évesek. A 12. K osztály tanulóinak 

életkora 17-23 között van. A téma 

hosszúsága miatt nem végeztünk a 

témahét idején, másfél hét alatt tudtuk 

végig csinálni a feladatokat, nagyon sok 

érdekes információt gyűjtöttünk a 

megadott anyagokból. A 12. K 

osztályból egy diák saját bemutatót 

tartott a különböző fűtési rendszerekről. 

A FEAT terv készítését a következő 

tanév elejére tettük át, amikor több időt 

tudunk szánni a feladat elvégzésre. 

 

Tapasztalatok: 

- Néhányan még nem hallottak a passzív házról, annak fogalmát sem ismerték. 

- A feladatok, videofilmek érdekesek, ezért szívesen nézték. 

- A kisfilmek megtekintése utáni beszélgetések hatékonynak bizonyultak. Többen elgondolkodtak a 

látottakon és fogalmaztak meg okos gondolatokat. 

- Az interaktív táblánál végezhető feladatokat, érdekesnek találták a diákok. Szívesen és ügyesen 

mozogtak az informatikai eszközök között. 

 

Munkaformák:  

Az óravázlatnak megfelelően végeztük a feladatokat (egyéni, páros, csoportos, frontális) – a tanulók 

minden helyzetben jól érezték magukat és nagyszerű teljesítményt nyújtottak. 

 

A tevékenység célja, fejlesztendő készségek: 

A megadott tevékenységek, feladatok nagyon jól összeállítottak, az óravázlat jól megtervezett, könnyű 

volt belőle az tanítási órát megtartani. A feladatok során a fejlesztendő készségek megvalósultak: 

- kommunikáció,  

- önismeret, 

- környezettudatos magatartásforma kialakítása, 

- szövegalkotás, 

- tudatosság, 

- véleményalkotás,  

- értékelés. 

 

Eszközök: 

Iskolánk részéről az eszköz biztosított volt, ami a feladatok elvégzéséhez kellett. 
 

12. K osztály 



12. K osztály  

  

10. B osztály 
 


