
A Tóvárosi Általános Iskola 7. évfolyamának horvátországi kirándulása a Határtalan program keretében

Nagy örömmel fogadtuk tavaly év elején, amikor megtudtuk, hogy Horvátországba mehetünk a
Határtalanul program keretében.      

  

Sok-sok órán keresztül készültünk a kirándulásra: útiterveket beszéltünk meg, előzetes
feladatokat oldottunk meg, ismereteket gyűjtöttünk azokról a helyekről, melyeket
meglátogattunk. Műsort állítottunk össze vendéglátóinknak, és ajándékokat is kedveskedtünk:
Országalma makettet, naptárt állítottunk össze Székesfehérvár nevezetességeiből, amelynek
képeit  mi rajzoltunk, receptkönyvet szerkesztettünk a magyar konyha specialitásaiból - amit a
laskói iskolásoknak vittünk.

  

Június 1-én hajnali 6:00-kor indultunk két busszal. Először a 700 éves Kiskőszegen álltunk
meg, ahol az idegenvezetőnk a Dráva - parton egy II. világháborús emlékműhöz vitt el.

  

Ezután megérkeztünk Laskóra, abba a kis faluba, ahol magyarok élnek és egy pici magyar
iskola is működik. Mi bemutattuk az előadásunkat iskolánkról, városunkról, majd a fogadó iskola
diákjai leptek meg minket népzenei műsorukkal. Délután Horvátország egyik nemzeti
parkjában, a Kopácsi-réten jártunk, ahol a terület élővilágával ismerkedtünk. Estére egy Eszék
melletti kis faluba értünk, ahol a csoportunk megszállt.

  

Másnap délelőtt megnéztük az eszéki várat és az óvárost a Dráva - partján, látogatást tettünk a
horvátországi magyarság eszéki központjában. Ebéd után útnak indultunk Zágráb felé, de az
egyik busz az autópályán durrdefektet kapott, így késve érkeztünk Zágrábba és Fiuméba is, az
esti szállásra. Az utazás ideje alatt osztálytársaink voltak az idegenvezetők, akik az aktuális
helyszínekből, érdekességekből, látnivalókból készültek fel és meséltek nekünk.

  

Az Adriai-tenger csodálatos volt, a szép időben lehetőségünk volt fürödni benne. 
Idegenvezetőnkkel, Gergely bácsival bejártuk Fiumét és Abbáziát, a történelmi Magyarország
városait. Itt lehetett vásárolni az otthoniaknak egy kis emléket. Este a kikötőben tengerjáró
hajókat láttunk, yachtokat és egyéb történelmi érdekességeket. Szombaton reggel elindultunk
Fiuméből Zrínyifalvára az emlékműhöz, majd Csáktornyára, ahol sétáltunk a várban, majd
megkoszorúztuk a Nemzeti Összetartozás Napján Zrínyi Miklós szobrát.
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A hosszú út izgalmas és kalandos volt, sok érdekes dolgot láttunk, és mindig tanultunk valami
újat.

  

Köszönjük a kirándulást, tanárainknak a szervezést és az életre szóló emléket, amiben a 7.
évfolyam 80 diákja részesült.

  

lejegyezte a diákok nevében: Imre Léna 7.a

  

PowerPoint bemutató
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