
Erdei iskola a Göcsejben 

 

 Az idei tanévben is lehetőséget kaptak iskolánk nyolcadikos tanulói, hogy ismereteiket 

és tudásukat erdei iskola keretében gyarapíthatták. 

 Magyarország kevésbé látogatott, ám különleges szépségű helyére a Zala megyei 

Novára érkeztünk meg 2013. május 6-án este. Utunk során megálltunk Siófokon, ahol a 

Balaton kialakulásának történetét ismerhettük meg. Ezután a kápolnapusztai 

Bivalyrezervátum - a hazánkban őshonosnak számító bivaly fennmaradásában, 

génállományának megőrzésében fontos szerepet játszó- s egyben a faj bemutatásának 

népszerű központját látogattuk meg. A rezervátumban a Kis-Balaton élővilágát bemutató 

kiállítást, bivalytörténeti bemutatót és közvetlenül a bivalyokat néztünk meg, majd lovas 

kocsival „körbeutaztuk” a hatalmas területet. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Másnap délelőtt, az általunk berendezett osztályteremben biológiából rendszertant, 

földrajzból természetföldrajzi és geológiai ismereteket, míg testnevelésből az olimpiák 

történetéről tanultunk. Természetesen mindezeket az ismereteket a gyakorlatban is 

megvalósítottuk, hiszen délután sorversenyt rendeztünk, valamint túráztunk. 



 A harmadik nap reggelére növényekkel volt tele a termünk, és megtanultunk növényt 

határozni.  Ez fáradságos, de izgalmas munka volt számunkra, hiszen most már mindannyian 

felismerjük a Göcsejben található őshonos növényeket. Emellett izgalmas sport-totóval tettük 

változatossá a délelőtti foglalkozásokat és nem maradhatott ki a fiúk focimeccse és a lányok 

aerobic órája sem. A délutánt megkoronázta a zalaegerszegi termál és élményfürdő, ahol a 

napsütéses, meleg időben gyorsan elszaladt az idő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A következő napon kulturális és történelmi ismereteinket bővítettük a keszthelyi 

Festetics kastélyban. Ma a 101 helységből álló barokk kastély egyike Magyarország 3 

legnagyobb ilyen stílusban épített kastélyának. A csodálatos épületben és parkjában töltöttük 

a délelőttöt.  

Majd a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakvezetőjének segítségével izgalmas 

helyekre barangolhattunk. A Diás-szigeti túra keretében bemutatták a „Matula-kunyhót”, 

valamint a „Berek” írója, Fekete István emlékszobáját.  

A Kócsag-tanösvény állomásait végigjárva betekintést nyerhettünk a Kis-Balatonon 

területén előforduló vízinövények, denevérek, halak, hüllők, kétéltűek, madarak és emlősök 

életébe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az erdei iskola utolsó napját sem 

töltöttük tétlenül. A hazafelé tartó hosszú 

út előtt még meglátogattuk a meghitt zalai 

dombok között, gyönyörű göcseji 

bükktájba illeszkedő Budafapusztai 

Arborétumot. A valaha Zichy család 

tulajdonát képező parkban több, mint 200 

fajta többnyire védett növénnyel, 

fenyővel, lomb- és cserjefajtával 

találkozhattunk.  

 

 

A leglátványosabbak a jegenye-, mamut- 

és a mocsári fenyők voltak, valamint 

pontosan az ott tartózkodásunk ideje alatt, 

május elején nyíló hatalmas azálea 

bokrok. A tartalmas 5 nap alatt 

mindannyian sok élménnyel, tudással és 

tapasztalattal gazdagodtunk. Köszönjük az 

iskolának, a pedagógus kollégáknak és a 

szülőknek, hogy támogatták és segítették 

programjainkat. 

Horváth Zita 

          a 8.K osztály osztályfőnöke   


