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1. Szakmai program

A kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium felső tagozatos
diákjai egész napos kiránduláson vehettek részt Budapesten 2019. október 18-án a
Honvédelmi Sportszövetség által nyert támogatás keretében.
A komplex program megvalósításának célja volt, hogy a tanulók megismerkedhessenek hazánk
történelmi helyszíneivel, kulturális örökségeivel, nemzeti értékeivel; továbbá, hogy
ösztönözzék az ifjúság fizikai, lelki és szellemi aktivitását, elősegítsék a közösségek építését,
közösség formálását.
A három autóbusszal történő utazás, illetve a programok csoportokban való megvalósítása
során az esélyegyenlőség és közösségépítés erőteljes szerepet kapott.
A program fővárosunk történelmi múltjának alaposabb megismerése orientálódott.
Elsőként a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum múzeumpedagógiai
óráinak látogatásán vettek részt a diákok, ahol korosztályuknak megfelelően interaktív
foglalkozások részesei lehettek az alábbi témákban:


Mese és valóság Mátyás királyról



Fegyverek és harcászat



Honfoglalás



Pesti srácok

Ezt követően a „Rákóczi” hajóról nézve, idegenvezetői tájékoztatással tekinthették meg
Budapest legfőbb látványosságait, a világörökség részét képező Duna – parti helyszíneket.
Az utazást a hajón történő közös ebéd elfogyasztása tette igazán hangulatossá.
A Duna-part látványosságainak megtekintését követően a Budai várnegyed bejárására, illetve
a Mátyás –templom történelmének megismerésére került sor.
Az utazást megelőzően történelem óra keretében a tanulmányi út helyszíneivel kapcsolatos
felkészülés történt interaktív, játékos formában. A tanulókat közös csapatmunkára késztettük,
a felkészülést csapatszellem jegyében bonyolítottuk le.

Testnevelés óra keretében egyéni és csoportos erőnléti és állóképességet fejlesztő feladatok
végzése történt és történik továbbiakban is, szem előtt tartva a csapat- és a versenyszellem
értékeit, melyek mindenképpen motivációs erővel bírnak.
A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával a diákok olyan élményekkel gazdagodhattak,
melyek nagymértékben támogatták, megerősítették a fent vázolt törekvéseket.

2. Fotódokumentáció
2.1. Utazás

2.2. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2.3. Hajózás, Duna – part

2.4. Étkezés

2.5. Budai várnegyed

2.6. Mátyás - templom

2.7. Újságcikk
A program tevékenységére vonatkozóan megyei napilapban újságcikk megjelenését kértük. A cikk a
Somogy Hírlap Grátisz Szuperinfó XX. évfolyam 36. számában jelent meg 2019. október 28-án az alábbi
formában.
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