
Erdei iskolában jártunk 
 

A hatodik osztály a 2014-15-ös tanévben erdei iskolában vehetett részt 

Alsómocsoládon.  
- Alsómocsolád 

Ez a település Baranya és Tolna megye határán, a Mecsek hegységben 
fekszik. Körülbelül 300-an lakják. Diákjaink és kiránduló tanáraink 

megfigyelhették, hogy mennyire nyugodt 

és családi környezet vette őket körül 5 
napon keresztül. Minden résztvevő sok új 

ismerettel, élményekkel és pozitív 
gondolatokkal tért haza az erdei iskolából. 

Senki nem gondolná, hogy ez az aprócska 
falu ennyire csodálatos tud lenni, amíg 

nem ismerik. Márpedig szinte csak a lakói 
és azok rokonai, illetve az erdei iskolában levők tudnak róla a 

földrajztudósokon kívül. A faluban sok gyönyörű fából illetve kőből 
faragott szobor található az itt megrendezett művésztáboroknak 

köszönhetően. A település neve a mocsár, lángocska, kenderáztató 
kifejezésből ered. Éghajlata kedvező a lakóknak és a táborozóknak is: 

hűvös nyárral, enyhe téllel és mérsékelten kevés csapadékkal, azaz 
többnyire óceáni éghajlattal van megáldva. Tengerszint feletti magassága 

200-220 méter. 

- Hivatalok, kiemelt épületek 
Fontosabb építményei közé tartozik maga az erdei iskola épülete. Ezen a 

diákok szállása értendő. Erről sem hallhattunk 
rosszat tanulóinktól és kísérőiktől. Három szobában 

lakhattak (aludhattak, pakolhattak be). Található 
még a faluban idősek otthona, Szent András 

templom, Sztankovánszky kastély, 
Millecentenáriumi emlékpark. A gyerekek tudását 

az erdei iskola egy szálláshelyüktől számított külön 
épületben bővítette. Ez egy mesterséges tó partján áll tantermekkel, 

interaktív táblákkal és roppant érdekes kiállításokkal. 
- A Kölyökfészek Erdei Iskola 

Diákjaink minden nap változatosan más-más programokon vehettek részt 
a kiránduláson. Ezeket a tanárok fabatkagyűjtéssel színesítették, amivel 

sok jó jegyet kaphattak, ha a legtöbbet gyűjtők közé kerültek. Első nap, 

az utazást követően kiismerték a szállást, kipakoltak a táskáikból, majd 
ebéd után a gyógynövényekkel barátkozhattak össze órákon át. Ezek 

közül a legtöbbet meg lehetett kóstolni, ami igazán tetszett is a 
gyerekeknek. Sok érdekességet és fontos tudnivalókat tudhattak meg 

különlegesebb és általános növényekről egyaránt. 
A második napon a vízpart élővilágát ismerhették meg. A foglalkozás 

több óráig tartott, mivel egy tavat sétáltak körbe növényeket és állatokat 
tanulmányozva. Itt több új dolgot tudhattak meg a tópartról, amit itt 

Őcsényben csupán viszonylag tömören tudtunk volna megmutatni a 
nebulóknak. Ezen a napon érdemes még kiemelni a kincskeresést, ami a 



faluban történt, illetve a szabaduló szobát. A tanulókat az utóbbi 

programon bezárták egy szobába, ahol minden egymás után, logikusan 
következett az adott információkból. Itt az egyik csoportunk időbeli 

rekordot döntött. 

A harmadik napon ismét nagy túra várt a gyerekekre jutalommal együtt. 
Egy erdőbe kirándultunk el az állatvilágot és nem utolsósorban a 

növények változatos világát leshettük meg. Kiemelném ezek közül az 
őzet, amit láthattak átszökellni az ösvényükön. A fenn említett jutalom a 

kenuzás volt, amit délután ejtettek meg. 
Utolsó napjaikban sütögettek és csillagokat figyeltek meg ebben a 

tartalmas erdei iskolában. A koszt kifejezetten tetszett diákjainkat, és erős 
kételkedést indít bennem a gondolat, hogy a közeljövőben elfelejtik az 

erdei iskolát. 
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