Beszámoló a
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062
azonosító számú pályázat keretében az 5. fenntartási
(2017. 09 – 2018. 08.) megvalósításra került tevékenységekről
Az oktatási intézmény neve, címe,
melynek keretében a program
megvalósult:

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola
Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

2220 Vecsés, Fő út. 90-92.
A programért felelős személy:

Gombos Csaba

A tevékenység típusa:

Témanap

A megvalósítás helye:

Budapest, Városnéző kirándulás

Ideje:

2018.04.13.

Résztvevők köre, létszáma:

7 a és 7b osztályos tanulók

(lista mellékelve a kísérő tanár
aláírásával esetleg az iskola
bélyegzőjével ellátva)

Összesen: 31 fő

A tevékenység programja:

budapesti városnézés

Fotó dokumentáció készült-e?

igen

(kérjük mellékelni)
Az intézmény honlapján elérhető-e
az eseményről készült beszámoló?
(elérhetőségi útvonalat kérjük,
jelöljék meg)

évben

A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0062 azonosító számú projekt keretében idén iskolánk
hetedik osztályos tanulóival budapesti városnéző kiránduláson voltunk. Kedvező időjárást fogtunk ki,
és így reménykedtünk abban, hogy egy hosszú, de kellemes séta vár ránk.
Busszal érkeztünk a sétánk kiindulási pontjára, a Szent István Bazilikához. Innen a Kossuth
tér irányába indultunk el, áthaladva a Szabadság téren. Útközben megcsodálhattuk a XIX. századra
jellemző budapesti építkezés sokszínűségét. A látványos és művészetileg kimagasló épületeknél
megálltunk és meghallgattuk idegenvezetésből vizsgázott kolléganőnket. Tanulóink álmélkodva
hallgatták előadását, szinte hihetetlennek tűnt számukra, hogy ennyi érdekességet hallhattak
fővárosunk építészetéről. Így nemcsak szemünkkel gyönyörködhettünk, hanem szellemünket is
gyarapíthattuk új ismeretekkel.
A Kossuth téren nemcsak a körülölelő épületeket vehettük szemügyre, hanem az éppen
akkor kezdődő zászlólevonást is. Tanulóink sok kérdést intéztek hozzánk a Parlament épületével és
az ott zajló eseményekkel kapcsolatosan. Tovább haladva a Duna pesti partján, eljutottunk a
Lánchídig. Izgalmas volt látni fővárosunk gyönyörű részeit, és hogy mennyi külföldi turista látogat el
hozzánk. Szinte hömpölygött a hídon a kíváncsiskodók színes hada, nagyon kellett figyelni, hogy ne
keveredjen el senki a tanulók közül a nagy bámészkodásban. A nulla kilométerkőnél megpihentünk,
feltöltöttük magunkat egy kis energiával, mert egy kis hegymászásnak néztünk elébe, azaz szó
szerint „felcammogtunk” a várba. Nem lehetett lazsálni, a budapesti látványosságok
megtekintéséhez egy hét is kevés lenne. Felérve a csodás kilátás feledtette velünk a kaptató által
ránk törő fáradtságot. Nézelődve haladtunk tovább és lassan éreztük, hogy az este nemsokára utolér
minket. A vároldal másik oldalán már várt ránk a buszunk, és indult velünk a Citadellára.
Ezen a ponton a gyerekek örültek ennek a pihenőnek a buszban, mert már mindenkinek
kicsit zsibbadt a lába a járkálástól, kicsit felfrissültek az újabb csodálatos látnivaló előtt, immár az
esti, kivilágított Budapest lenyűgöző látványában gyönyörködhettünk. Nem tudtunk betelni a
látványban, nehezen hagytunk maguk mögött, hogy visszainduljunk buszunkhoz és majd visszatérve
lakóhelyünkre, Vecsésre, kellemesen elfáradva, rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztünk
iskolánkhoz. Hazafelé a buszban tanulóinkat hallgatva az a kellemes érzés kerített minket a
hatalmába, hogy ismét értéket adhattunk át nekik, amellyel gazdagíthattuk tudásukat, szellemi
épülésüket. A gyerekek és mi is boldogan mentünk haza! Köszönet a támogatásért!
Az iskolát felkértem, hogy a beszámoló felkerüljön az iskola honlapjára.

Vecsés, 2018. április 13.

Gombos Csaba
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