PROGRAMELEMEK


Előkészítő órák



Fakultatív órák



Utazás

Kulturális kincseink nyomában a
Vajdaság és Horvátország területén
tengerparti látogatással

Szabadka
Csantavér
Belgrád
Zágráb

2 0 1 8 .

M Á J U S

2 7 - 3 1 .

P R O J E K T N A P L Ó

Öt felejthetetlen nap krónikája

Fiume
Abbázia
Pula
Varasd
Csáktornya


Értékelő óra



Fakultatív bemutató óra



Témanap

Az előkészítő és fakultatív
órák

emléktábláját és Kosztolányi
Dezső szobrát.

Bemutató óra kereteiben megismerkedtünk a meglátogatandó
országok elhelyezkedésével,
lakosságával, a határon túli kisebbség létével, történelmével
és kulturális életével. A programismertetést képekkel tettük
élményszerűbbé, az útvonalat
térképen követtük végig. Beszélgettünk jelentős történelmi és
kulturális alakokról. A fakultatív
órán kitűzőt készítettünk és
ajándékokat a csantavéri iskola
diákjainak.

Dél körül indultunk tovább
Csantavérre ahol a Hunyadi
János iskola 20 diákja és tanáraik

Az utazás
Vasárnap május 27-én korán
reggel indult el az érdi Teleki
iskolából egy busznyi diák tanárok és felnőttek kíséretében a
Határtalanul pályázat keretében,
Horvátország és Szerbia felé. Öt
izgalommal teli nap vár ránk!
Több órás buszozás után Röszkén átléptük a határt. Első állomásunk Szabadka. Sétánk során
megtekintettük a Városházát,
melynek a tornyába is felmentünk, ez az épület a magyar
szecesszió műremeke. Gyönyörű panoráma tárult elénk. A
városháza tanácstermében beülhettünk a képviselők helyére és
megcsodálhattuk a történelmi
személyekkel díszített üvegablakokat.
Nagyon tetszett mindenkinek a
kobaltkék szökőkút, mely a
szabadkaiak kedvence.
Megtekintettük még Csáth Géza

vártak bennünket. Először a
hatalmas, bazilikára emlékeztető
Szent Antal templomot néztük
meg, majd az iskolába mentünk.
Az ebédlőben sütivel, üdítővel
megterített asztalok vártak ránk.
Miután megkóstoltuk a finomságokat, mindkét iskola bemutatkozott, levetítettük az erre az
alkalomra készült ppt-t.
Utána egy kis játékra invitáltak
bennünket, 2 csapat (érdiek és
csantavériek vegyesen) mérkőztek meg szellemi tornán. A jutalom egy kis csokoládé. A két
iskolai diákjai hamar összebarátkoztak, a focipályán még egy
barátságos mérkőzésre is sor
került. Gyorsan eltelt a délután.
Indulás előtt adtuk át az ajándékainkat az iskolánk diákjai által
hozott könyveket, játékokat,
tanszereket, édességet. Készítettünk erre az alkalomra Barátság befőttet. Egy öt literes üvegbe barátságról szóló idézeteket
tettünk s kértük őket minden-

nap olvassanak fel egyet. Mi egy
fából készített erre az alkalomra
készített mosolygót kaptunk.
Nagyon jól éreztük magunkat és
megbeszéltük egyszer ők is
eljönnek hozzánk Érdre.
Megint pár óra utazás várt ránk
Belgrádig. A késő délutáni órákban meg is érkeztünk. Miután
idegenvezetőnk segítségével
megtekintettük az óváros szép
épületeit, a Kalemegdan parkba
mentünk megtekinteni Nándorfehérvár várát. Itt a gyerekek
csoportokat alkotva feladatokat
oldottak meg, majd megkoszorúztuk Hunyadi János emlékkövét. Azt hiszem mindenkinek
eszébe jutott Nándorfehérvár
ostroma, a déli haragszó és
Dugovics Titusz hőstette is.
Estefelé érkeztünk meg szálláshelyünkre, vacsora után pedig
kipihentük a hosszú út fáradalmait.
Hétfőn reggeli után újra buszra
szálltunk, irány Zágráb.
Talán ez volt a leghosszabb
utunk. Megérte a hosszú utazás,
Zágráb csodaszép város!
Városi sétánk során megnéztük
a zágrábi katedrálist, a SzentMárk templomot, a Jellacsis
teret és még sok szép épületet.
A sétáló utcában az egyik erkélyen felfedeztünk egy hollós
címert.
Miután kigyönyörködtünk magunkat Zágrábban, ismét buszra
szálltunk, hogy estére elfoglalhassuk második szálláshelyünket
Kraljevicában.

Vacsora után birtokba vehettük a szobákat és
berendezkedtünk az elkövetkező napokra.
Kedden reggel ismét útra keltünk bebarangolni
Abbáziát, Fiumét és Trsat várát.
Végigsétáltunk a Lungomare sétányon, melyet a
legszebbnek tartanak az Adrián.
Megcsodáltuk a Monarchia idején épült gyönyörű szállodákat, megnéztük a bencések által alapított Szent-Jakab templomot, a lenyűgöző VillaAngiolinát Abbázia első villáját, majd fagyiztunk
és élveztük a tengerpart közelségét
Ismét útra keltünk, irány Fiume az a város mely
bővelkedik magyar vonatkozásokban.
Megnéztük a kikötő hatalmas hajóit, aztán elindultunk a Hauszmann Alajos tervei alapján készült Kormányzói Palotába. Itt sok időt töltöttünk, hiszen rengeteg a látnivaló.
Megkoszorúztuk Baross Gábor emléktábláját, az
ő nevéhez fűződik a kikötő megépítése. Fiume
nyüzsgő város, éppen tengerészeti kiállítás volt a
városban, így részt vehettünk ezen a programon
is.
Mindenkinek nagyon tetszett Trsat vára, különösen azért, mert a várból gyönyörű kilátás nyílik a
városra.
Szerdán Pulába indultunk, ennek a városnak
nincs olyan sok magyar vonatkozása, de úgy
gondoltuk az amfiteátrumot nem lehet kihagyni.
Itt állomásozott az I. világháború idején a Császári hadiflotta, valamint
I. András magyar király fia, Salamon (1063-1074)
magyar királyt a legenda szerint, a helyi Mária
menybemenetele székesegyházban temették el..
A délutánt ismét fürdőzéssel töltöttük, búcsút
vettünk a tengertől, hiszen csütörtökön indulunk haza.
Elérkezett az utolsó nap. Korán indultunk, hogy
még két várost megtekintsünk hazafelé, Varasdot és Csáktornyát.
Varasd nagyon szép város, hangulatos utcákkal.
Megnéztük az Erdődy várat, a város gyönyörű
szép barokk palotáit. Mindenki megsimogatta a
ferences templom előtt álló Grgur Ninski püspök cipőjét, ugyanis a legenda szerint, aki ezt
teszi, jelesre vizsgázik bármilyen tantárgyból.
Valószínűleg sok diák csinálja ezt, mert a püspök
cipője meglepően tiszta.
Csáktornyán megkoszorúztuk Zrínyi Miklós
emlékoszlopát és megnéztük a várat.
Az esti órákban értünk Érdre. Elfáradtunk, de
élményekben gazdagon tértünk vissza. Köszönjük mindazoknak, akik ezt az utat szervezték
ugyanis sok diákunk nem juthatna el ezekre a
szép helyekre és nem láthatná a magyar történelmi emlékeket.

Értékelő és fakultatív bemutató
óra
Az első órában diák PPT segítségével
felidéztük az emlékeket. Mindenki
elmondta, mi volt számára felejthetetlen élmény, mi állt hozzá érzelmileg
legközelebb az öt nap eseményei közül. A második órában végigvettük az
útinapló szempontjait, a munkákat
javítottuk, értékeltük, majd ajándékokkal jutalmaztuk az öt csapat munkáját.
A fakultatív bemutató órán a kisebbeknek meséltük el tapasztalatainkat,
hogy kedvet csináljunk a következő
évi pályázathoz.
Témanap
A nemzeti összetartozás napján tartottuk a felső tagozatos diákok számára. Akadályversenyen ismertettük
meg az osztályonkénti csapatokat
Trianon hatásaival, természeti és
kulturális kincseinkkel.

