A Péntek délutáni mohászkodás 2. alkalma során kipróbáltunk a sztereomikroszkópokat.
Ezek használatával megismerkedtek a diákok a mohák és zúzmók testfelépítésével. Illetve a
moha határozás alapjait is elsajátították. A mohapárnának és zúzmótelepeket az iskola
környékéről és a város különböző pontjairól szedtük.
Gönyörköhettünk a növénykékben.

3. alkalom: Ezen alkalommal a diákok tervező programok használatával ismerkedtek meg. A
későbbiekben elkészülő mohagömbhöz készítettek párosával látványterveket.
Itt egyszerű matematikai műveleteket is kellett alkalmazni a terrárium méretezésével,
berendezésével kapcsolatban.
A foglalkozás alatt eddig még nem ismert programok használatát sajátították el a diákok.
A programot iskolánk informatikus tanára, Lencsés Tamás tanár úr tartotta.

4. és 5. alkalom: A következő két alkalommal a terráriumok gyakorlati megvalósításáról
hallgattak előadásokat a diákok. Ezek már a digitális oktatás keretében valósultak meg. Ennek
előnye viszont az volt, hogy a előadók saját terráriumaikat "élőben" mutathatták meg. Láttunk
növényekkel berendezett az iskolaihoz igen hasonlóan működő "moháriumot" illetve
madárpókoknak berendezett terráriumot is.
A diákok gyakorlati tanácsokat kaptak az építéssel, fenntartással, gondozással kapcsolatban.

A projekthez tartozott egy egész napos kirándulás, amely szabadidős elemekt is tartalmazott.
Ennek keretében jutottunk el 3 tanár és 3 önkéntes segítővel Budapestre. Az első állomásunk
egy akvarisztikai, terrarisztikai bemutatóterem. Ott megtekinthettünk valóban élőben
művészien berendezett "élőkockákat". A korábbi tervezéseinek figyelmebe véve meg is
rendeltük a sajátunkhoz szükséges anyagokat, eszközöket.
A program következő eleme természettudoműnyi múzeum növénytárának látogatása, ahol a
mohát és egyéb növények gyűjtésről, tárolásáról tudnakttunk meg fontos és hasznos dolgokat.
Megtekintettük Kossuth Lajos herbáriumát is.
A program utolsó eleme a Bansky kiállítás volt. A Magyarországon először megrendezett
graffiti kiállítás megtekintése egyedülálló élményt adott mindenkinek.
A csoport vonattal utazott Budapestre, ott pedig a tömegközlekedést használtunk az
úticéljaink eléréséhez.
Ez a program maradandó élmény lesz a diákok és tanáraik számára is!

6. alkalom: gps helymeghatározás, digitális térképek és útvonaltervezők használata. A diákok
az iskola tabletjeivel és saját eszközökkel gyakorolták az útvonaltervezés, helymeghatározás
fortélyait. Azonosították a program szempontjából később meglátogatni kívánt
Stárzsa domb koordinátáit, a tervezett útvonalak lehetőségeit. Tájékozódtak a terület
élővilágáról az internet segítségével.

7. alkalom: Matematikai kompetencia fejlesztés. A digitális tanulás időszakában és tantermi
keretek között is gyakorolták a biológiához, kémiához és a témánkhoz illeszkedő
számításokat. Így elemeztük a különböző városok levegőterhelését, napi és havi
szennyezőanyagkibocsájtást.

8 alkalom. Kerékpártúrán voltunk a patakparton.
A program keretében voltunk kerékpártúrán a patakparton. Ott élő formájukban azonosítottuk
a vegetáció moháit. A kerékpártúrán iskolánk biológia, kémia szakos tanárai és a
kerékpározást kedvelő informatika szakos tanára vigyázott a diákokra.
A túra bár nem volt hosszú, mégis kellemesen elfáradtunk benne.

9. alkalom: Kerékpár túrán voltunk a Strázsa dombon.
A túra a Natura 2000 terület szívébe, a Strázsa dombhoz vezetett. Megküzdöttünk a
homokkal. Ott a korábban megszokott módon azonosítottuk a száraz klímát kedvelő
mohákat. Összehasonlítottuk a korábbi terepünk növénykéivel. Természetesen
megcsodáltunk mindent.

A projekt egyik terméke a mohagömb.
Ezt lelkes segítő közreműködésével építettük a diákokkal. Az élő dekorációs elem a 10C
osztály termében van elhelyezve. A diákok gondozzák, hiszen ennek ápolása napi törődést
igényel.
Az iskolai diákjai és tanárai pedig a csodájára járnak.
A másik még készülőben.

