
A Támop 3.1.4. C pályázat keretében iskolánk az idei tanévben is csoportos 

kirándulást szervezett szomszédos országunkba, Ausztriába. Az egynapos 

kiránduláson felsős diákjaink vettek részt egy napos októberi szombaton.  

 

A kis csapat a kora reggeli órákban indult autóbusszal Bécsbe, Ausztria 

fővárosába. A délelőtt első programjaként buszos városnézés keretében 

megtekinthettük a város főbb nevezetességeit, melyről az 

idegenvezetésnek köszönhetően mindenki kibővíthette ismereteit. A 

városnézés után többek számára a nap fénypontja következett, a Heindl 

családi csoki manufaktúra megtekintése. Szerencsére a gyakorlatban is 

megbizonyosodhattunk róla, hogy valóban finom az osztrák csoki és mivel a 

gyár mellett egészen véletlenül volt egy saját boltocska, az otthon 

maradtakra is gondolhattunk.  

 

Immár jóllakottan, boldogsághormonnal töltve folytathattuk utunkat 

Európa legnagyobb földalatti tava, Seegrotte felé, mely Bécstől mindössze 

17 km-re található. Úgy gondolom, mindannyiunk nevében bátran 

kijelenhetem, hogy lenyűgöző élménnyel gazdagodtunk. A sejtelmes föld 

alatti világban megismerkedhettünk a hosszú éveken át itt zajlott munkával. 

A tavon motorcsónak segítségével kalauzolják az oda látogatókat, mely 

egyrészt nagyon izgalmas, másrészt gyönyörű látványt nyújt. Miután 

minden gyermeknek sikerült beszereznie az elengedhetetlen osztrák 

szuvenírt, kis csapatunk elindult vissza szeretett hazánkba, ahova az esti 

órákban kellemesen elfáradva érkeztünk meg. 

 

November második hetét a Márton napi hagyományok és a már elmúlt 

október végi Halloween felelevenítése színezte be. Alsós diákjaink rajz és 

technika órák keretében gyakorlatban is elkészíthették a nyelvórákon már 

megismert őszi ünnepekhez kapcsolódó lámpásokat és a német vásárokból 

jól ismert kalácstésztából készült figurát. A kisebbek Halloweenhez 

kapcsolódóan könyvjelzőt, illetve szülinapi meghívó kártyákat készítettek. 

A kalács illata belengte az iskolát és az elkészült mazsolás finomságból 

szerencsére nem csak a diákok profitáltak . Köszönettel tartozunk Etelka 

néninek és Zsóka néninek, akik időt és fáradtságot nem sajnálva 

készítették el a gyerekekkel a papír, illetve üveg alapú lámpásokat. Mariann 

néni a konyhában sürgölődött, ahol a 4. és 5. osztályok nem kis létszámánál 

próbálta megvalósítani, hogy mindenki kivehesse a részét a munkából és 



természetesen megkóstolhassa az illatozó kalácsfigurát. A 4. osztályosok 

angol és német nyelvű országok nevezetességeit, hagyományait dolgozták 

fel csoportmunka segítségével plakát formájában. Nehogy valaki 

kimaradjon a szórásból, egy tízórai szünetben az iskola apraja nagyja 

megcsodálhatta, ahogy a legkisebbek büszkén végigvonultak lámpásaikkal 

és bár a technika csúfot űzött velünk, azért néhány német nyelvű dal is 

felcsendülhetett zenei aláfestés gyanánt. Ha már Márton nap, akkor a liba 

sem maradhatott el, mely bár nem sütve, de libazsíros kenyér formájában 

nem kis mennyiségben fogyott el pillanatok alatt. Bátran állíthatom 

jómagam, Kinga néni és pár hatodikos lány nevében, hogy megkenni jóval 

tovább tartott, mint elfogyasztani..... 

 


