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

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Dunakanyar természeti kincsei 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. 05.10-06.10 

A program időpontja:  2018. június 4-5. 

Az program helyszíne: Esztergom, Visegrád, Dunakanyar 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 19 diák, 3 felnőtt 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus: Sinigláné Gurumlai Piroska pedagógus 

Kísérők: Papp Istvánné, Novák Györgyné 

Előzetes feladatok: 

 A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése 

 Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

 Megbízás a buszt biztosító Volf Kft.-vel 

 

A 3. osztályosok kirándulásuk céljának a Dunakanyar nevezetességeinek és 

szépségeinek megtekintését tűzték ki, mivel ezekkel magyar irodalom és 

környezetismeret órán is ismerkedtek. 

A napot egy városnézéssel kezdték, melyet kisvonattal tettek meg. 

Megtekinthették Esztergom belvárosát, átkeltek a Mária Valéria hídon 

Szlovákiába, majd vissza a Duna parton a kiinduló helyre, a Bazilikához. 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g
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A nagy melegben hűsítették magukat egy kis fagylalttal, majd a monumentális 

épület megismerésére, felfedezésére indultak. Megcsodálták a Bazilika gyönyörű 

belső terét, felfedezték a Kincstár értékes relikviáit. Ezután a Panorámatetőről 

csodálták meg a város szépségeit. 
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A belső szépségek után következett a gyönyörű panoráma a Bazilika mögötti 

sétányról. Csodálatos kilátás tárult a Dunára. A gyerekek rácsodálkoztak a 

gyönyörű tájra, hátuk mögött az épület monumentális méreteire. 
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Ekkor már a meleg és a sok séta után elfáradva, örömmel pihentek meg a Bazilika 

tövében. 
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Késő délután elfoglalták szállásukat, a Szalma Csárda és Panziót. Sok 

gyermeknek ez volt az első éjszaka, melyet szüleitől távol töltött, így nem lehet 

csodálkozni azon, hogy nagy izgalommal foglalták el szobáikat. 

A finom vacsora után egy kis esti sétára indultak, melynek célja újra a Bazilika 

volt. Előzetes ismereteik során láttak képeket az épületről esti kivilágításban. 

Szerették volna ezt élőben látni, ezért megvárták azt az időt, amikor már látható 

volt az esti kivilágítás. 
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A barangolás után fáradtan érkeztek a szállásra, ezért gyors zuhanyozás, 

mosakodás után pihenőre tértek és gyorsan álomra is szenderültek. 

Másnap reggel a gyors pakolás és finom reggeli után újból buszra szálltak, hogy 

a következő felfedésre váró helyet, Visegrádot is jobban megismerjék. 

Először a Fellegvárban a különböző kiállítások mellett megtekinthették a 

gyönyörű panorámát, ami a Dunakanyarra esett. 

 

A várban való barangolás után lementek a Duna partjára, ahol a Királyi Palota 

épületében sétáltak. Itt a különböző korabeli kiállítási termek mellett 

megtekinthették a csodálatos Herkules kút rekonstruált mását, majd a Királyné 

fürdőhelye után a híres Oroszlános kutat. 
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Ezután pihenés képpen a Történelmi Játszótér érdekes labirintusaival és játékaival 

ismerkedve töltöttek el sok vidám percet. 

A nap és a kirándulás zárásaként sétahajóra ültek, ahol újra megtekinthették a 

Dunáról a Dunakanyar csodálatos panorámáját. 
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A hajóról leszállva elfáradva, de csodás élményekkel feltöltődve ültek fel a 

buszra, mellyel hazaindultak. A végállomásnál, mely egyúttal a kiindulóhely volt, 

mind a 19 diák örömmel futott szüleihez, boldogan mesélve élményeiről. 

 


