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2016.02.23. 

 
 Gencsapáti  -  fakultatív előkészítő tevékenység 

 

 
A fakultatív előkészítő órák során  az interneten kutakodva megkerestük a 

tanulmányi kirándulásunk helyszíneit, olvastunk róla, képeket nézegettük. 
Ismereteiket bővítettük a külhoni hírességekkel, történelmi 

személyiségekkel, művészekkel kapcsolatosan is. De az "UNESCO 
világörökség része" és a" schengeni határ" fogalmaknak is utána néztük. 

A tanulmányi kirándulás sikeres gyakorlati lebonyolítása érdekében 
készítettünk maguknak határtalanul-logós névjegytáblát ,  a 

kirándulóbuszra  pedig egy  "HATÁRTALANUL 2016. Gencsapáti " feliratot.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



2016.03. 01. 

 
 Gencsapáti  -  HATÁRTALANUL! előkészítő óra 

 
 
 

Térképen megkerestük hazánk és Szlovákia helyét. Körvonalaztuk az 
egykori és jelenlegi országhatárokat. Beszéltünk a mai helyzet 

kialakulásának történelmi okairól. Kitértünk a felvidéki magyarság 
történetére, jelenükre. Ismertettük Szlovákia összlakosságának etnikai 

összetételét. Informálódtunk a kirándulás leendő helyszíneiről,a 

programokról,a ránk váró tevékenységekről. A projekt  sikeres  
lebonyolítása érdekében megalkottuk a munkacsoportokat, beszéltünk e 

munkaforma lényegéről, az egymást segítő együttműködésről, a társaink  
iránti tiszteletről. Az előzetes ismereteket egy feladatlap kitöltésével 

igyekeztünk rögzítetni. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



2016.03.15. 

 
Magyarország - Gencsapáti  

  

 
Nagyon vártuk a kirándulást, így hatalmas izgalommal  gyülekeztünk  

iskolánk előtt. Megbizonyosodtunk okmányaink meglétéről, elköszöntünk a 
szüleinktől, megismerkedtünk az idegenvezetőnkkel  és  jókedvűen  

felszálltunk  a  buszra. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



2016.03.15.  

 
Szlovákia-Komárno-Szklabonya -Kékkő -Rimaszombat  

 

Komárnoban megnéztük a Szent András templomot, ahol a barokk 
építészeti stílus jegyeit ismertük fel. Megkoszorúztuk Jókai szobrát, a helyi 

gyerekekkel  elénekeltük a magyar himnuszt március 15-e tiszteletére.  
Elsétáltunk Bartók Béla emléktáblájához, ahol szintén helyeztünk el 

koszorút. 
 

Szklabonyán megnéztük a Mikszáth Kálmán egykori lakóházából kialakított 

múzeumot, az emlékház előtt megkoszorúztuk az író szobrát. A 

temetőben felkerestük Mikszáth szüleinek sírhelyét. Útunk során 

gyönyörködtünk a palóc táj szépségében 

A Kékkői várat is  felkerestük . Láttuk a vár rekonstrukciós munkálatait. 

Megnéztük a látogatható bástyákat. Este értékeltük a napot, 

csoportonként feladatokat oldottunk meg, dalszövegeket írtunk és a 

március 15-i eseményekről beszélgettünk.   

                  



2016.03.16.  

Szlovákia-Rimaszombat-Igló-Rimaszombat 

 

Délelőtt a Tompa Mihály Alapiskola diákjaival ismerkedtünk meg. Az helyi 

gyerekek bemutatkozása után ismertettük lakóhelyünk és iskolánk 

történetét, majd  táncosaink  néptáncbemutatót is tartottak. A helyi 

gyerekek körbevezették csoportunkat az épületben, majd sokat 

beszélgettünk, címet is cseréltünk.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Délután  Rimaszombat főterére látogattunk, ahol helyi gyerekekkel 

találkoztunk, a templom bejáratánál közös fotó is készült. A Keresztelő 

Szent János-templomban tett látogatás után útra keltünk és az UNESCO 

Világörökség részének számító Gombaszögi cseppkő-barlang 

szalmacseppköveinek megtekintése következett. 

 

 

 

Este Igló városába érkeztünk, aminek  főterén  tettünk egy sétát. 

Megtekintettük Csontváry-Kosztka Tivadar egykori gyógyszertári 

munkahelyét, ahol elindult a világhírnév felé. A főtéren megnéztük a 

vármegyeházat, a városházát, a színházat és a gótikus, barokk, 

klasszicista és szecessziós épületek stílusait hasonlítottuk össze. A város 

tradicionális harangöntő múltjára emlékeztető emlékműnél fotózkodtunk. 

Ellátogattunk Késmárkra, ahol az esti sétánk alkalmával a főtéren lévő 

szégyenketrec történetével is megismerkedtünk, majd a szálláshelyen 

helyi gyerekekkel töltöttük az estét. Meg is ajándékoztuk egymást. 



2016.03.17.  

Szlovákia-Lőcse-Szepes-Lomnic 

 

Délelőtt ellátogattunk Lőcsére. Megtekintettük a Szt. Jakab-templomot, a 

Városházát, voltunk a lőcsei fehér asszony házánál. Főtéri sétánk során a 

Thurzó házat is megcsodáltuk, majd helyi kisiskolásokkal ismerkedtünk 

meg. Közben csoportjaink különböző  feladatokat  kaptak.  

 

          



 

Délután bevettük a Szepesség legnagyobb várát. A meredek domboldalon 

közelítettük meg a monumentális építményt. Ezután Tátra Lomnic felé 

indultunk. A szikrázó napsütésben megcsodálhattuk a havas 

hegycsúcsokat. A Természettudományi Múzeumban sajátos biológia és 

földrajz órát tartottunk.  

 

 

            

Késmárkon az evangélikus fatemplomot tekintettük meg, mely az UNESCO 

Világörökség része. A bárka alakú belső mindenkit elbűvölt. Ezt követően 

az új templomba mentünk át. Itt a helyi alapiskola tanulói kísértek be 

bennünket .  Thököly Imre mauzóleumában tisztelegtünk a nemzet hőse 

előtt, és elhelyeztük koszorúnkat is. Elénekeltük a Himnuszt, majd fejet 

hajtva távoztunk a helyszínről. Kis csapatunk ismét egykori Thököly 

emléket keresve jutott el a késmárki várhoz. A belső udvarban 

mindannyian csodálattal néztük a hatalmas falakat, a pontos tervezést. Az 

est hátralévő részét a főtéren töltöttük, a szégyenketrec többszöri 

kipróbálása után fáradtan értünk vissza szálláshelyünkre, ahol 

csoportmunkában tovább ügyködtünk. 

 



2016.03.18. 

Szlovákia-Késmárk-Selmecbánya  

 

Az 1444-1486 között épített katolikus Szent Kereszt-templom Késmárk 

egyik legszebb látványossága. Délelőtt felkerestük az egykori román 

stílusú templom alapfalain gótikus stílusban épült templomot. 

Megtekintettük az 1998-ban adományozott Basilica Minor címmel járó 

emléktáblát, a Szepességben elterjedt fából készült szárnyas oltárt és 

hallhattuk a templom két orgonájának hangját is. A templomból kiérve a 

harangtornyot csodáltuk meg, mely  a reneszánsz stílus jegyeit őrzi. 

Megnéztük a szomszédos épületek közül Késmárk legrégebbi iskoláját is a 

16. századból, mely egykor karitatív szerepet is játszott a város életében. 

A délelőtti programot közös hógolyózással zártuk a környező hegyekben. 

Délután Selmecbányára utaztunk, ahol lehetőségünk nyílt az egykori 

működő bánya ma is látogatható aknájába lejutni. Rövid oktatófilm 

megtekintése után védőfelszerelést öltve lámpásokkal keltünk útra. A szűk 

tárnában végigkövethettük a különböző munkafolyamatokat. Kipróbáltuk a 

bányászok munkáját könnyítő  munkagépeket  is. Majd kellemesen 

elfáradva megpihentünk  a múzeum parkjában. 

               

A haza felé vezető úton még vetélkedtünk ,  énekeltünk, beszélgettünk a 

kirándulás kellemes perceiről, majd idegenvezetőnk kihirdette a 

négynapos verseny végeredményét.                                                                    

Az esti órákban szerencsésen megérkeztünk Gencsapátiba. 



2016.03.23.  

Gencsapáti – bemutató előadás 

 

A tanulmányi  kirándulásunkon szerzett élményeket szívesen adtuk át 

iskolatársainknak, akiknek egy bemutató előadást szerveztünk. Beszéltünk 

nekik a kirándulásunk céljáról, fotóink segítségével meg tudtuk mutatni 

nekik a csodaszép helyeket, ahol megfordultunk, elmondtuk, hogy jártunk 

történelmünk, irodalmunk, művészetünk nagyjainak a nyomában. 

Próbáltuk azt az érzést átadni, amit mi tapasztaltunk a külhoni 

magyarsággal való találkozásainkkor , a történelmi emlékhelyek 

felkeresésekor. Úgy éreztük, hogy sikerült nekik is kedvet csinálni egy 

hasonló programhoz. 

 

 

2016.03.31. 

 Gencsapáti – Határtalanul! értékelő óra 

 

Az értékelő órát a tanulmányi kirándulás során készített  fotósorozat - 

válogatás  megtekintése köré szerveztük. A képek segítségével sorra 
elevenítettük fel a meglátogatott történelmi emlékhelyeket , 

településeket, várakat, emlékházakat, emléktáblákat, múzeumokat, 
templomokat, természeti csodákat, a külhoni magyarokkal való 

találkozásokat, beszélgetéseket. Ismereteinket  így  rendszereztük. A 
látogatás  során  szerzett személyes élményeinket  szívünkbe  zártuk. Az 

értékelő órán nagy szerepet kapott az emóció. Mindenki elmondta, hogy 
milyen érzés volt számára a nem Magyarországon élő magyarokkal  

találkoznia, mit  kapott az úttól. Ezt egy rögtönzött  riport  formájában  is  
prezentáltuk. 
 

 

 

 

 

 



2016.04.01. 

 Gencsapáti – Nemzeti Összetartozás  Határtalanul!c.témanap 

 

A Nemzeti összetartozás – HATÁRTALANUL! című témanapon előzetes 
feladatként a tanulmányi kirándulás fotóiból,az útról hozott 

reklámanyagból kiállítást készítettünk. A trianoni eseményekről tanári 
előadást hallgattunk. Mi, a kiránduló hetedikesek iskolatársainknak 

fotókkal illusztrált élménybeszámolót tartottunk. Megtanultuk, majd 
közösen elénekeltük az összetartozás dalát. Kézműves foglalkozás is része 

volt a témanapunknak. Feladatunk a  " nemzeti összetartozás" -t kifejező  
logó  készítése  volt. Zárásként- a témanap résztvevői - az iskola 

sportpályáján egymás kezét fogva egy nagy kört alkottunk, ezzel is 

kifejezve az együvé tartozást , az egymás iránti toleranciát.   
 

 
  

 

                                                              

 



                                                     

 

 

 ÖSSZETARTOZUNK 

 


