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EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai 

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Budapest, Szentendre, Budai-hegyek bejárása 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. 03. 21.-2018. 06. 05. 

A program időpontja:  2018. 06.04.-05. 

Az program helyszíne:  Budapest, Szentendre, Pap-sziget, Budai-hegyek 

Résztvevők:    A jelenléti ív alapján 43 diák, 6 felnőtt 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa 

Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus:   Bárányné Nagy Katalin pedagógus 

Kísérők: Lovasi Péterné, Baloghné Paréj Ildikó, Kovács 

Kinga, Nagyné Micskó Teréz, Rozsás István 

Előzetes feladatok: 

 A szállás és étkezés megrendelése, lefoglalása a Poly-Ver Bt Utazási Iroda 

és Ügynökség közreműködésével. 

 Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

 Programok leszervezése, előzetes írásos megrendelése. 

 Igazolások kiállítása a kedvezmények igénybevételéhez. 

 Egyeztetés a szállásadóval, és a Csárda tulajdonosával az étkezés miatt- 

ételintolerancia - laktózérzékenység (2 fő) jelzése. 

 Megbízás a buszt biztosító Volf Kft.-vel 

 Írásbeli tájékoztatás a kisdiákoknak és szüleiknek a kirándulásról, praktikus 

tanácsok. 

 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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1.nap: 

Tanulmányi kirándulásunk 715-ös indulással vette kezdetét. Elsőként a Fővárosi 

Növény- és Állatkertbe látogattunk el.  Itt részesei lehettünk két állatkerti 

programnak is: megnéztük a jegesmedvék etetését, - közvetlen közelről láthattuk, 

hogy ez a nagytestű állat, méretei ellenére milyen jól úszik, és merül a le az 

élelemért a medence aljára. Majd egy vidám fókabemutató és állatsimogató 

következett. A következő képeken ez jól látható. 
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Ezt követően egy kicsit vizesen, de jókedvűen folytattuk utunkat a Magyar 

Természettudományi Múzeumban két csoportban 1-1 múzeumpedagógiai 

foglalkozás -  a Rovarlesen és az Erdőkerülő. A foglalkozást vezető pedagógus 

gyorsan megtalálta a hangot a gyerekekkel, nagyon sok új és érdekes ismerettel 

gyarapodott tudástárunk, amit a következő képek hűen tükröznek. 
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Ez után ismét egy szabadtéri program következett. Idegenvezetéssel egybekötött 

kisvonatos kirándulás során felfedeztük a Margitsziget szépségeit, így pl.: a 

rózsaligetet, a híres költők, írók sétányán lévő szobrokat, és rövid ideig 

gyönyörködhettünk a központi szökőkút „zenés táncjátékában” is, amit a 

következő képeken jól láthatunk. 
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Ezt egy rövid szabadidős program követte, mely során fagyiztunk, és birtokba 

vettük a játszótér játékait. 

Első napunk utolsó állomása Szentendrén, a Pap-szigeten volt, mely egyben a 

szállásunk és étkezésünk helyszínéül is szolgált. Este 7 órakor érkeztünk ide, egy 

rövid frissítő zuhany után megvacsoráztunk, majd egy rövid sétát tettünk a Duna 

parton, és 10 óra körül lepihentünk.  

 

2. nap:  

Következő napunkat reggelink elfogyasztása, és csomagolás után ismét buszra 

szálltunk, és folytattuk programunkat.  
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Először Duna Corso program keretében egyórás idegenvezetéssel összekapcsolt 

hajós városnézésre került sor, ez látható a következő fotókon. 
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 Majd Mátyás templomban gyönyörködtünk, és a Halászbástya lépcsőit megjárva 

csodálatos panoráma tárult elénk.  

 

Ezt a látványt még fokozta János- hegyi kilátás, ahova libegővel jutottunk fel, 

ezen a képen jól látható. 
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 Programunk utolsó állomására fél 5-re érkeztünk. Ez nem más, mint a Pál völgyi-

cseppkőbarlang. A képen a bejárata látható néhány kisdiákunkkal. 

 

 Egy 50 perces túravezetés során gyönyörködhettünk a szebbnél szebb és 

érdekesképződményekben. Néhány helyen össze kellett szednünk maradék 

erőnket, hogy feljussunk a „Tyúklétra” tetejére. De a látvány mindenért kárpótolt 

bennünket. Ezt követően felszálltunk a buszra, és elindultunk hazafelé.  
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Nyolc órakor megérkeztünk iskolánk elé, ahol nagy örömmel fogadtak bennünket 

a szülők. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a 2 nap nagyon jó hangulatban telt el. Ezen idő 

alatt nagyon sok új és érdekes ismeret birtokába jutottunk, a gyerekek pedig még 

jobban összekovácsolódtak a sok közös élmény során. Ha, kellett az idősebbek 

segítették, bátorították kisebbeket, a bátortalanabbakat.  

 


