
„Fekete István természeti, irodalmi hagyatéka” témahét   
óra- és programterv, megvalósítás dokumentumai 

 
Mottó: Ne feledjük el! Jó dolguk csak ott van az állatoknak, ahol az emberek is jól élnek, ahol 
pontosan a természet isteni törvényeit követik. 

Fekete István 
Időpont:  2014. október 18-22. 
 

Bevont osztály: 6. osztály, egyes programok esetén a teljes felső tagozat, illetve valamennyi 
tanuló 
 

Témahét célja: Iskolánk névadójának, Fekete István munkásságának, életének, regényeinek 
megismerése. A tanulók motiválása Fekete István regényeinek olvasására. Az olvasmányok, a 
megtekintett filmek feldolgozása, a szövegértés fejlesztése. A természet szeretetére és 
tiszteletére nevelés. Az erdő, a nádas élővilágának szemtől szemben való megismerése. Az 
állatok védelmére ösztönzés. 
 

Témafelelősök:   
Benis István (természetismeret, technika, informatika) 
Rumán Sándor (magyar) 

Megvalósításba bevont további pedagógusok: 
Mór Mária, matematika; 
Szabó Magdolna, honismeret; 
Prosszerné Benczik Edit, magyar; 
Gál Zsófia, német; 
Molnár Gábor, testnevelés; 
Csaba Lajosné, rajz; 
Székely Márton, logikai feladatok; 
Szroghné Patvaros Zsuzsanna, rajzverseny szervezése, Csaba Lajosné és Beke Ildikó 
zsűrizés; 

Megvalósításba bevont külső szervezetek, személyek: 
Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
Zábrák Károly, természetvédelmi őr 
Molnár István, erdész 

 
Előzetes tevékenység: 

 rajz órákon illusztrációk készítése Fekete István művei nyomán 

 informatika órákon könyvborítók tervezése Fekete István regényeihez 

 technika órákon Fekete István műveiben megjelenő állatfigurák díszítőelemként való 
megjelenítése (jegyzettartó, kulcstartó, táska) 

 iskola aulájának Fekete István munkásságához kapcsolódó díszítése 
 

10.18. szombat 

 Tüskevár című film vetítése (filmhét anyaga) 

 Akadályverseny a film és Fekete István művei alapján 

 Bevont tanulók: teljes felső tagozat 

Megvalósításról: 



Hét csapat, hét állomáson kellett, hogy bizonyítsa, számos ismerettel rendelkezik Fekete 

István népszerű regényével kapcsolatban. Az állomásokat a felsős pedagógusok vezették, 

akik kérdéseiket saját tantárgyukhoz kapcsolódóan fogalmazták meg. Voltak 

természettudományos kérdések, állatfajok nevei, földrajzi tájak, természeti jelenségek. 

Matematikához kapcsolódóan furfangos feladatok hangzottak el, ahol a fejek és lábak száma 

alapján kellett meghatározni az állatok számát. Síkmértani feladatok során állat alakzatokat 

kellett hézagmentesen lefedni. 

Tutajos a nyári vakáció alatt megismerte a nádas és a mocsárvilág törvényeit megtanult nyári 

lúdra lőni. Tanulóink „mocsárjárás” és légpuska lövészet során bizonyíthatták, hogyan 

tudnának hasonló kihívásoknak megfelelni. Ahogy Tutajosnak is meg kellett tanulni néhány 

népies kifejezés értelmét, tanulóink is keresték a szelemenfa, rácsa, és más ritkán 

használatos szavak jelentését. Több kifejezést német nyelvre is le kellett fordítani. 

Az akadályverseny igazán jól sikerült, szép volt az idő, tanulóink pedig kivétel nélkül nagyon 

odaadóan és fegyelmezetten dolgoztak. Mindannyian dicséretet érdemelnek. Az 

eredményeken is meglátszott a jó munka, alig volt egy kis különbség a csapatok 

teljesítménye között. 

10.20. hétfő 

Óra 
sorszáma 

Óra 
megnevezése 

Óra témája Módszer Fejlesztendő 
kompetencia 

1. Német Vuk – német nyelvű 
filmvetítés 1. 

Szövegértelmezés 
önállóan 

Idegen nyelvi 
kompetencia 
fejlesztése 

2. Magyar A Bogáncs című 
regény ismertetése, 
jelenetek a filmből 

Egyéni és 
frontális munka 

Vizuális kompetencia 
fejlesztése 

3. Matematika Vegyes oszthatósági 
feladatok a Kis –
Balaton állatvilágához 
kapcsolódóan 

Egyéni és páros 
munka 

Problémamegoldó 
képesség fejlesztése 

4. Természetismeret Az erdő élővilága – 
madarak az erdőben 

Csoportmunka, 
plakát készítése a 
madárvédelemről 

Természettudományos 
és szociális 
kompetencia 

5. Testnevelés Sor- és váltóverseny a 
Tüskevárhoz 
kapcsolódóan 

Csoportmunka Szociális kompetencia 
fejlesztése 

6. Történelem - - - 

Délutáni 
program 

„Állatok nyomában” – erdei túra  
Túravezető: Molnár István, erdész 
Kísérő tanár: Benis István 
Szervezésben közreműködő: Molnár 
Gábor 

Tanulmányi séta, 
élményközpontú 
témafeldolgozás 

Természettudományos 
és szociális 
kompetencia 
fejlesztése 



10.21. kedd 

Óra 
sorszáma 

Óra 
megnevezése 

Óra témája Módszer Fejlesztendő 
kompetencia 

1. Honismeret A Vadgalamb  
 
Dominó   

Tömörítés 
németül 
Tartalom németül 

Idegen nyelvi 
kompetencia 
fejlesztése 

2. Matematika A Kis-Balaton jellemző 
állatainak 
csoportosítása 
megadott szempontok 
szerint 

Csoportmunka Kombinatorikus 
gondolkodás, 
halmazelmélet 
kialakítása 

3. Magyar A Bogáncs film 
jelenetei 
A magyar kutyafajták 

Csoportos 
anyaggyűjtés 

Szövegalkotás 
fejlesztése 

4. Német Vuk – német nyelvű 
filmvetítés 2. 

Szövegértelmezés 
önállóan 

Idegen nyelvi 
kompetencia 
fejlesztése 

5. Testnevelés - - - 

6. Osztályfőnöki Fekete István 
természetvédő 
nyomdokain – túra 
előkészítése 

Közös tervezés, 
kooperatív 
csoportmunka 

Szociális komp. és 
term. tud. komp. 
fejlesztése 

Délutáni 
program 

Prezentációval egybekötött előadás a Kis-
Balaton élővilágáról 
Előadó: Zábrák Károly, a BFNP munkatársa 
Bevont tanulók: teljes felső tagozat 
Szervező és felügyelő tanárok: Benis 
István, Rumán Sándor 

Prezentáció Természettudományos 
kompetencia 
fejlesztése 

 
 
10.22. szerda 

Óra sorszáma Óra 
megnevezése 

Óra témája Módszer Fejlesztendő 
kompetencia 

1. Matematika Egész számok: évi 
hőmérséklet 
változás a Balaton 
partján – 
ábrázolás dsz-ű 
koordináta 
rendszerben 

Páros munka 
adatgyűjtés 

Elemzőképesség 
fejlesztése, 
adatok 
ábrázolása, 
leolvasása 

2. Magyar A hűség – 
fogalmazás írása, 
ismertetése 

Egyéni munka Szövegalkotás, 
szövegértés 
fejlesztése 

3. Ének - - - 

4. Német Vuk – 
feladatmegoldás 
a film alapján 

Páros munka Idegen nyelvi 
kompetencia 
fejlesztése 

5. Informatika Fekete István 
műveihez 
könyvborítók 

Egyéni munka Digitális 
kompetencia 
fejlesztése 



tervezése „Paint” 
program 
használatával 

6. Testnevelés    

Délutáni program Rajzverseny és könyvborító tervezési 
verseny eredményhirdetése, kiállítás 
megtekintése 
Ötletadó, lebonyolító: Szroghné 
Patvaros Zsuzsanna 
Bevont tanulók: az iskola valamennyi 
diákja 
 

Kiállítási anyagok 
megtekintése, 
értékelése 

Ön- és 
társértékelés 
fejlesztése 

 

A záró napon kiállítás szervezése a témahéten készült produktumokból: 

 rajzok Fekete István művei nyomán 

 könyvborító-tervek Fekete István könyveihez 

 bagoly és egyéb Fekete István műveiben megjelenő állatmotívumokkal díszített munkák 

(jegyzettartó, kulcstartó, táska) 

 Fekete István díszlet a felsős épület aulájában 

 fényképkiállítás a témahétről 

Megvalósítás tapasztalatai: 

A tanulók szívesen vettek részt a programokban és a rendhagyó tanítási órákon. 

Visszajelzéseik alapján az akadályverseny keltette fel legjobban az érdeklődésüket. Mindezt 

az is alátámasztotta, hogy a tanulók különösen eredményesen és fegyelmezetten dolgoztak. 

Kihívás volt számukra Fekete István német nyelven vetített művének megtekintése, a szöveg 

értelmezése. 

Szinte valamennyi programot érdekesnek ítéltek, amelyek külső helyszínen, vagy külső 

előadó közreműködésével valósultak meg (erdei túra, BFNP munkatársának előadása, 

akadályverseny). 

A legtöbb tanulót a kiállításra való felkészülésbe, a rajzok, könyvborítók készítésébe lehetett 

bevonni. 

Benis István 

 


