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Az MTVA és telekommunikációs cégek is segítik a tantermen kívüli 

oktatást 
 

A koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedésekkel összhangban az otthon 
tanuló diákok munkáját segíti az M5 kulturális csatorna: minden hétköznap reggel      
8 órától 14.30-ig oktatási tartalmakat sugároz. Több telekommunikációs cég jelentős 
kedvezményekkel vagy ingyenes hozzáféréssel támogatja a digitális munkarendet. 

Az M5 hétköznap 8-tól 11 óráig az 5-8. osztályos diákoknak Felsős című műsorát közvetíti; 
biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika 
témakörben. 11-től 12 óráig nyelvleckéket sugároz. Két angol nyelvleckével jelentkezik a 
Szólalj meg! című műsor, 11.30-tól pedig 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, 
keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként pedig orosz 
nyelvtani feladatokkal. 
 
12 órától a középiskolás korosztály érettségi felkészítését segíti a csatorna. Minden nap 
lesz magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem óra. Biológia, kémia, informatika, 
fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal. 
 
Az M5 csatorna hétköznaponta 14.30-ig sugározza az oktatási műsorokat, amelyek elérhe-
tők a www.mediaklikk.hu/digitalisoktatas oldalon is. 
 
A tantermen kívüli, digitális munkarend támogatására az országosan elérhető oktatási anya-
gokat tartalmazó weboldalak, így – egyebek mellett – az oktatas.hu, az nkp.hu, a video-
tanar.hu, az ekreta.hu, a mozaweb.hu használata a tanév végéig nem terheli a lakossági 
ügyfelek adatkeretét a Vodafone Magyarország hálózatán. Ugyancsak adatkeret igénybevé-
tele nélkül lesz elérhető a Vodafone Magyarország Alapítvány Vodafone Apptár androidos 
applikációja, amelyben több száz ingyenesen letölthető, tanulást segítő program található. 
 
A Vodafone továbbá keddtől minden lakossági és kisvállalati ügyfelének számlázási ciklu-
sonként 5-5 GB, összesen 15 GB mobilinternetet biztosít. 
 
A Telenor 100 GB extra Hipernetet bocsát minden ügyfele rendelkezésére. 
 
A Telekom minden lakossági, üzleti- és feltöltőkártyás ügyfelének 10 GB extra mobilnetet 
biztosít. A telekommunikációs cég ingyenessé tette a MagentaKraft használatát, amelyben 
bármely tanár elkészítheti saját podcastjét, videóját, és akár élőben is közvetítheti az óráját. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
az_mtva_es_cegek_segitik_a_tantermen_kivuli_oktatast/ 

***  

https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/az_mtva_es_cegek_segitik_a_tantermen_kivuli_oktatast/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/az_mtva_es_cegek_segitik_a_tantermen_kivuli_oktatast/
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Koronavírus - Újabb digitális feladatok segítik az oktatást 
 

 
Újabb háromezer digitális feladat és tanári módszertani kézikönyv válik elérhe-

tővé hétfőtől a közoktatás számára az Okos Doboz oktatási portálon. 

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a MATEHETSZ, (Magyar Tehetség-

segítő Szervezetek Szövetsége), az Okos Doboz Gyermekkultúráért Közhasznú  Alapítvány az üzemelte-

tővel közösen, a kerettantervhez kapcsolódó, tehetséggondozó grafikus digitális feladatokat és a pedagó-

gusok munkáját támogató tanári módszertani kézikönyvet tesz közzé ingyenesen a 

www.okosdoboz.hu portálon. 

A MATEHETSZ által fejlesztett tehetséggondozó feladatok matematika, környezetismeret, természetis-

meret, földrajz, biológia, kémia és fizika tantárgyból lesznek elérhetőek. A feladatok illeszkednek az 

Okos Dobozon megismert, játékos, grafikus feladatokhoz, szellemiségük megegyezik a már ismert tartal-

makéval.  

Az új feladatokkal együtt összesen 13 ezer, a közoktatás részére készült 1-12 évfolyamos feladat válik in-

gyenesen elérhetővé a diákok és a pedagógusok számára. Az Okos Dobozt jelenleg 7800 regisztrált peda-

gógus és több mint százezer diák használja rendszeresen - írták.  
 

http://www.koloknet.hu/iskola-2/koronavirus-ujabb-digitalis-feladatok-segitik-az-oktatast/  

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
*** 

 
Digitális oktatási tartalmak elérhetősége 
 
Alapművek extrákkal  (https://vfmk.hu/2020/03/19/alapmuvek-extrakkal) 
Érettségi kisokos  (https://vfmk.hu/2020/03/23/erettsegi-kisokos) 
Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu) 
a szépirodalmi könyvek mellett a különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít 
Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma (http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok) 
90 irodalmi adaptáció, történelmi film, ifjúsági, rajz-, mese- és dokumentumfilm ingyenes biztosításával 
járul hozzá a koronavírus miatt bevezetett digitális oktatáshoz és az otthon maradni kényszerülők tartal-
mas szórakoztatásához 
Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu) 
tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat. 
Videotanár (http://videotanar.hu) 
tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók 
Zanza Tv (https://zanza.tv/) 
videós oktatóportál középiskolásoknak  
 

  

http://www.okosdoboz.hu/
http://www.koloknet.hu/iskola-2/koronavirus-ujabb-digitalis-feladatok-segitik-az-oktatast/
https://vfmk.hu/2020/03/19/alapmuvek-extrakkal
https://vfmk.hu/2020/03/23/erettsegi-kisokos
https://mek.oszk.hu/
http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok
http://tudasbazis.sulinet.hu/
http://videotanar.hu/
https://zanza.tv/


 

TANULÁST TÁMOGATÓ HASZNOS ANYAGOK 

Darts Matek - Interaktív digitális matekóra - "interaktív, játékos módon segít 
elsajátítani és készségszintűre fejleszteni az alap matematikai műveleteket 
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás); közben pedig a digitális kompetenciá-
kat is fejleszti.  Sokrétűen felhasználható bármely eszközön: PC, tablet, tele-
fon, laptop"  (https://teszt.dartsmatek.hu/?lang=hu)  

 

Sulinet Junior - a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, 
játékok érhetők el. ( https://junior.sulinet.hu/hu ) 

 

Interaktív szimulációk gyűjteménye természettudományos tantárgyak-
hoz  (https://phet.colorado.edu/hu/simulations 

 

Xeropan - „Interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használ-
ható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartal-
maz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig).”  
(https://xeropan.com/ ) 
 

 
  
Hallgasd kedvenc regényeidet, verseidet online!  
(http://hangoskonyv.net) 
 

Készíts szófelhőt a legfontosabb kulcsszavakkal! (https://wordart.com/) 

 

 

Honfoglaló online játék (https://www.honfoglalo.hu/?t=1585558880) 

 
 

 

 

 
   
 
 Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/  
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https://teszt.dartsmatek.hu/?lang=hu
https://junior.sulinet.hu/hu
https://phet.colorado.edu/hu/simulations
https://xeropan.com/
https://wordart.com/
https://www.honfoglalo.hu/?t=1585558880
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/tanulast_tamogato_hasznos_anyagok


  
5 apró változás az egészségedért 
 
A változás nem olyan dolog, ami egy éjszaka alatt történik. Inkább rengeteg elszántság és komoly 
munka eredménye. Ha elhatároztad, hogy elkezdesz egy egészségesebb, boldogabb életet élni, 
akkor a legjobb helyen jársz! Tippjeink segítségével mindez egyszerűbb lesz. Kezdj el egészsége-
sebben élni még ma! 
 
Ha tényleg szeretnél változtatni, akkor vágj neki a KamaszPanasz segítségével! Nem hazudunk, nem 
lesz egyszerű. Belevágni egy egészségesebb életmódba nagy falat, és rengeteg munkát, energiát igé-
nyel. De hidd el, megéri! Fogadni mernék, hogy már egyszer-kétszer te is próbálkoztál, de ha nem sike-
rült a legjobban, vagy csak kíváncsi vagy a mi módszereinkre, akkor csak olvass tovább! 

Öt olyan lépést fogunk megmutatni, melyek megváltoztatják az étkezési szokásaidat, a testmozgáshoz 
való hozzáállásodat és az egész életviteledet – jó irányba! 

 
Változtass az elméden 
 
Az első pont nem jár sok izzadsággal – szó szerint legalábbis. Minden fejben dől el. 
Ébredj rá, hogy te vagy az egyetlen, akinek meg van az ereje ahhoz, hogy egy életre 
szóló változásra vedd rá magadat. Mindünknek megvan az a képessége, aminek se-
gítségével megválaszthatjuk azt az utat, amit járni szeretnénk, a célokat, amiket el 
akarunk érni és az elképzelt, idealizált életet, aminek megvalósítására törekszünk. A 
kihívás az, hogy ELHIDD, hogy te magad képes vagy erre. 

Légy realista! Gondold végig, hogy az érzelmeid és a viselkedésed hogyan is hatnak valójában az 
egészségedre. Húzódik-e valamilyen tudatalatti dolog, például bizonyos érzések az éhséged mögött? 
Fedezd fel és hozd felszínre az önpusztító viselkedési formáidat, tetteidet és próbáld meg minimalizálni a 
negatív önképedet. Gyakran a feljegyzések, a pozitív megerősítés, a képzelőerő és egyéb technikák 
együttese segíthet az önértékelésed javításában, és közelebb vihet téged egy lépéssel a céljaidhoz.  

 
Tűzz ki elérhető célokat  

Mi az elképzelésed a kialakítandó énedről? Adj magadnak egy kis időt, hogy ezt 
elképzeld, végigjátszd magadban, a valóságban is elérhetővé váltsd, majd ezeket 
ÍRD LE! Ahhoz, hogy jelentős változásokat érhess el, mindenképpen érdemes rö-
vid és hosszú távú célokat is kitűzni magad elé, majd leírni azokat a tetteket, me-
lyekkel megpróbálod megvalósítani azokat.  

Akár a napi edzési szokásaidon, akár hétvégenként felszedett kilókon szeretnél változtatni, vagy esetleg 
minden héten egy új gyakorlatban remekelni, esetleg egészséges ételek receptjeit begyakorolni és meg-
tanulni, a lényeg, hogy ismerd fel ezeket az adott, személyes célokat!  

Mindenképpen jutalmazd meg magadat – de lehetőleg ne egészségtelen étellel! Legyen ez inkább egy 
lazító masszázs a kegyetlen edzés után, vagy egy új pár edzőcipő, sportfelszerelés. Ezekkel a jutalmak-
kal magadat erősíted, és a napi céljaidat is nagyobb erőbevetéssel, energiával és kedvvel fogod kezdeni 
megvalósítani, valóban aktív és hatásos lépéseket téve feléjük. 
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http://www.kamaszpanasz.hu/eletmod
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/790/onertekeles
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Építs fel egy támogató-rendszert 
 
A saját sikeredért te vagy a felelős, ám valljuk be, mindannyian kapunk több-kevesebb segítséget a ba-
rátainktól, családunktól, igaz? Éppen emiatt nagyon fontos, hogy felépítsünk egy egészség-támogató 
kapcsolatrendszert. Oszd meg a számodra legfontosabbakkal a céljaidat, és az eszközöket, melyek se-
gítségével tervezed megvalósítani azokat. Írd le nekik azokat a típusú ételeket, melyeket enni fogsz, és 
persze azokat is, melyeket mellőzni szeretnél. Mutasd be, hogy milyen lesz az új edzésterved, mikor 
mit fogsz mozogni. És mindenekelőtt tudasd velük, hogy milyen fontos számodra az ő támogatásuk. 

A legjobb, ha az osztálytársaidat is beavatod. Senki nem fog megpróbálni így szünetekben csokival 
vagy gumicukorral kínálni. Segíthetnek megszabadulni a mindennapos, egészségtelen szokásaidtól. 
Nagy esélyed van arra is, hogy rájössz, más is jár hasonló cipőben és szintén támogatásra szorul – 
benne akár üdvözölheted is az új edzőtársadat! Ha fáradtnak, fásultnak, és teljesen motiválatlannak ér-
zed magad, nyugodtan támaszkodj azokra, akik támogatnak. És a legfontosabb, hogy mindig ünnepelj 
velük, amikor sikerül egy nagyobb léptékű célt teljesítened! 
 
Hozz egészségesebb döntéseket 
 
Pakold újra a hűtődet és fagyasztódat. Mivel nem tudsz olyat enni, ami nin-
csen a hűtőben, dobj ki vagy ajándékozz el minden egészségtelen, hizlaló 
ételt azonnal! Csinálj helyet a tápláló, energiadús gyümölcsöknek, zöldségek-
nek, sovány fehérjének és teljes kiőrlésű gabonatermékeknek! Legyenek ma-
gaddal vihető egészséges ételek, nassoln ivalók i s , például  k i s  adagnyi  
mogyoró, bébirépa, zöldségszeletek, natúr joghurt, müzliszelet.  

 
Kezdj el mozogni 

A mozgás a LEGJOBB módja a zsír és kalóriák égetésének. Nézz utána, hogy mely tevékenységekkel 
égetheted el a legtöbb kalóriát! Bizonyos edzések egyszerre fejlesztik az egyensúlyérzékedet, mobilitá-
sodat, erődet, kitartásodat. A lényeg, hogy bármit is választasz, egyszer úgy is meg kell tenned az első 
lépéseket. Nem leszel azonnal képes félmaratont futni, de elmehetsz sétálni, vagy esetleg futhatsz egy 
keveset. 

Próbálj meg fejlődni! Terheld magadat edzésről edzésre jobban. Készíts egy mozgástervet és MO-
ZOGJ! Nem egyszerű, de a megfelelő hozzáállással, motivációval, támogatókkal MEG FOGOD TUDNI 
CSINÁLNI! Bízz magadban és abban a képességedben, hogy tudsz változni és változtatni – és ha ezek-
kel megvagy, akkor hidd el, mindez sikerülni is fog, és eléred céljaidat! 

 
(KamaszPanasz -  Gy. Z. -  jillianmichaels.com) 

 
 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4693/valtoztatas-az-egeszsegedert  
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/1804/edzesterv-otthonra-sulyzos-edzes-helyett
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/1499/Egeszseges_taplalkozassal_a_rugalmas_borert
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/mozgas/4693/valtoztatas-az-egeszsegedert


 

 

  
„Felpörgetve”  

 Útmutató diákoknak az energiaital fogyasztásáról 
  

 
 

 

   ÉLETMÓD        OLDAL  6  V. ÉVFOLYAM  3. SZÁM 



 

 

VÖRÖSMARTY 220 

Országos rajzpályázat 

 

 
A Vörösmarty Emlékház a Vörösmarty-emlékév keretében országos rajzpályázatot hir-
det "Vörösmarty 220" címmel.  
 
A pályázat témája: 220 éve született Vörösmarty Mihály, a Szózat költője. Tiszteletére 2020 
Vörösmarty-emlékév, amelynek keretében felavatják a teljesen megújult Vörösmarty Emlékhá-
zat születésének helyén, Kápolnásnyéken. Az országos rajzpályázatra elkészülő pályamű ábrá-
zolhatja magát a költőt, bármely Vörösmarty mű témavilágának feldolgozását, vagy az Emlék-
házat, de fejezze ki, hogy az alkotó mit lát benne értékesnek, különlegesnek és megmutatásra 
méltónak. 
 
Pályázni lehet: bármilyen rajz vagy festési technikával készült alkotással.  
Egy pályázó egy alkotást nyújthat be, amelynek mérete nem haladhatja meg az A3-at. 
 
A pályázatot két korosztálynak hirdetjük meg:  
az iskolák 11-14 éves, illetve 15-18 éves  korosztálya számára.  
 
A pályamű pontos azonosíthatósága érdekében kérjük a pályamunkák hátoldalán feltüntetni a 
mű címét, alkotója nevét, lakcímét, születési idejét és elérhetőségét.  
Pályázat beküldésének határideje: 2020. május 8.  
 

A pályázatok elbírálása: a pályaműveket rangos zsűri bírálja el.  
A nyertes munkákból kiállítás nyílik.  
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó: 2020. június 13.  
 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat csak postai úton, ajánlott küldemény-
ként lehet benyújtani.  2475 Kápolnásnyék, Pf. 6.  
Kérjük, a borítékon / csomagon minden esetben tüntessék fel, „Vörösmarty rajzpályázat” 
 

További információ:  
info@vorosmartyemlekhaz.hu   
http://www.vorosmartyemlekhaz.hu  

 
             
            http://pafi.hu/  
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   http://www.agoraszolnok.hu/ 
 
 

*** 
 

NONSTOP NEMZETI MÚZEUM  
 
Múzeumozz a szobádból! 
Sokan nem gondolnak bele, hogy milyen munka folyik egy muzeális intézményben. Felmerülhet az a kérdés, hogy mit 
adhat a múzeum egy olyan helyzetben, amikor az emberek többségének nincs lehetősége arra, hogy kiállítást látogas-
son? Milyen kész online tartalmakat tud egy múzeum kiajánlani? Hogyan tudják ezek segíteni a pedagógusokat? 
Ezekre a kérdésekre válaszol a Magyar Nemzeti Múzeum, több más múzeum mellett. Sorozatban mutatja be, hogy 
milyen már kész online tartalmaik vannak, amelyekkel támogathatják az oktatást, vagy akár egyéni élményeket is 
nyújthatnak azok számára, akik nem tudják látogatni az intézményeket. 
 
Múzeumaink nagy része rendelkezik izgalmas online tárlatokkal, virtuális gyűjteménnyel, letölthető tananyag-
gal, online segédlettel, saját videó- és hanganyaggal, bloggal, vagy más tudományos    fórummal. 
 
MNM a virtuális térben 
Olvassuk el a múzeum történetét, ismerjük meg az intézményt és tegyünk egy virtuális sétát a múzeum épületében!  
Otthon a szobából is bejárhatók a múzeum állandó kiállításai!  
Tegyünk benne egy sétát, vagy nézzük meg az egyes kiállítások főbb tárgyait és olvassuk el azok leírá-
sait. Ezekhez különböző módon lehet kötni a tantervei feladatokat is. Ezekhez készíteni fogunk tananya-
gokat, amelyeket hamarosan elérhetővé teszünk. 
A Magyar Nemzeti Múzeum épülete ikonikus hely, történetével a magyar történelem is jobban megismerhető. Az 
épületet körülvevő Múzeumkert pedig történelmi események, találkozások, ifjúsági regények  helyszínéül is szolgált. 
 
Böngészhető gyűjteményi anyag 
A múzeum honlapján található virtuális kiállítás és tárgyleírások mellett azonban több helyen online kiállítások illetve 
gyűjtemény darabjait (museumap, monguz, mnm régészet) találhatjuk meg.  
 
Betűk című kiállítás egy alternatív látogató útvonal amely azt boncolgatja, hogy mi a láthatóvá tett kulturális emlékezet, 
az írás szerepe a Kárpát-medencében az őskortól napjainkig? Hányféle írásbeliség nyomait őrizzük a Múzeumban? 
 
A kiállítás audio guide-ja elérhető itt két részletben: 
1) Az őskortól az államalapításig 
2) Az államalapítástól a 20. század végéig 

 
 

https://mnm.hu/hu/hirek  
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http://www.agoraszolnok.hu/
https://mnm.hu/hu/kiallitasok
https://mnm.hu/hu/muzeumtortenet
https://mnm.hu/hu/muzeumtortenet/muzeumkert
http://www.museumap.hu/virtual-exhibitions
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=a8654233a0&e=692e2645ab
http://www.museumap.hu/mnm
http://opac3.mnm.monguz.hu/online-collection/-/results/init
https://mnm.hu/hu/node/5763
https://mnm.us7.list-manage.com/track/click?u=9820014b5287d3a931d4a8bb4&id=9e9eb53764&e=692e2645ab
https://mnm.hu/hu/kiallitasok/idoszaki/betuk-0
https://izi.travel/en/2284-betuk-1-az-oskortol-az-allamalapitasig/hu
https://izi.travel/en/a375-betuk-2-az-allamalapitastol-a-20-szazad-vegeig/hu
https://mnm.hu/hu/hirek


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nényei Pál: Az irodalom visszavág 3. - A hit fényétől az ész világosságáig 

Tilos az Á Könyvek, 2018. 584 p. 
 

 
Juhú, de jó, Író úr! Ezek szerint abbahagyta végre a lustálkodást és megírta a harmadik kötetet?  
 
Nem lustálkodtam, hanem válságban voltam! Meg aztán a jó munkához idő kell. Vastag lett az új 
kötet, és nagy ívet ölel fel. És az Apokalipszis itt még csak a kezdet! Csak azután születik újjá a köl-
tészet, szökken szárba a keresztény és a lovagi líra - közben beütnek a rímek, és már jő is Mária 
siralma ómagyarul, a halhatatlan Walther von der Vogelweide, a csavargó Villon, a verekedős Ba-
lassi és a kiismerhetetlen Shakespeare.  
 
Mármint - akkor most mit jegyzeteljek le? Mi lesz a lényeg ebben a könyvben?  
 
Például az, hogy az irodalom nem használati tárgy, nem kulcslyuk a szerző hálószobájába, hogy a 
művészet nem kinyilatkoztatás, itélkezés vagy megoldás a…  
 
Ez mind nem, de akkor mi igen? Mi az irodalom?  
 
Ha megmondanám, lehet, hogy az a mondás már maga lenne az Irodalom. Úgyhogy inkább gyer-
tek, menjünk a Hit Fényétől az Ész Világosságáig.  

 
 
 

https://www.libri.hu/konyv/az-irodalom-visszavag-3.html  
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https://www.libri.hu/konyv/az-irodalom-visszavag-3.html


 
 

Bernáth István: Nemzeti parkjaink 
   Elektra Kiadóház Bt., 2020. 64 p. 

 

Kalauzunk bemutatja 10 nemzeti parkunk legfontosabb geológiai 
jellemzőit, védett növényeit és állatait. Az ember természetátalakí-
tó tevékenységének eredményeként egyre több olyan természeti 
érték kerül veszélybe, melyek megóvására egyedül a nemzeti par-
kok nyújthatnak védelmet. Az Aggteleki karszt vagy a Hortobágy 
az egész Föld számára becses értékek, így ezek az Unesco Világ-
örökség listájára is felkerült tájak az egész emberiség számára ki-
emelten fontos természeti értéket képviselnek.  

       

https://www.libri.hu/konyv/nemzeti-parkjaink-2.html  

 

 

 

 

 

Bernáth István: Varázslatos kis tavaink 
Elektra Kiadóház Bt., 2020. 64 p. 

 
Számtalan gyönyörű kis tavunk van, amelyek önmagukban is 
kitűnő kirándulási célt jelentenek. Kalauzunk e kis tavakból válo-
gatott. Tájékoztat a megközelítésük lehetséges irányairól, rövid 
történetükről, arról, hogy inkább horgászásra vagy esetleg für-
désre is alkalmas, illetve arról, hogy milyen egyéb látnivalók van-
nak a környékén.  

 

https://www.libri.hu/konyv/varazslatos-kis-tavaink.html  

 

 

 

 

A könyvekkel eltöltött kellemes és tartalmas időtöltést kívánnak  

a hírlevél szerkesztői! 
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Várjuk a Diákhírlevél tartalmával kapcsolatosan  megfo-
galmazott észrevételeiteket ötleteiteket, javaslataitokat az 
alábbi elérhetőségeken.  

Örömmel osztjuk meg egy-egy diákközösség beszámolóit, 
tapasztalatait az iskolai élettel, ifjúsági rendezvényekkel 
kapcsolatban.  

 

  

Garai.Ildiko@oh.gov.hu 

 

 

Hasznos linkek: 

http://www.diakonkormanyzat.hu/ 

http://www.oktbiztos.hu 
 
https://www.oktatas.hu/ 
 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos 

 

A képek forrása:  www.pixabay.com 

 

 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI 
OKTATÁSI KÖZPONT 
 
 
 
Cím: 5000 Szolnok, Mária út 19. 
Telefonszám: 96/613-401 
E-mail: InfoPOKSzolnok@oh.gov.hu 
 
Felelős szerkesztő:  
Szabó Róza főosztályvezető 
 
Szerkesztő:  
Garai  Ildikó 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

