Történelemtanítás a gyakorlatban

Felvidéki tanulmányi kirándulások
Kopcsik István
Felvidék 1.
(Nyugat- és Közép-Szlovákia)
5 napos külhoni tanulmányi kirándulás programterve
11., 12. évfolyam részére ajánlott
(Javaslat a kísérő kollégák szakos összetételére: egy földrajz–biológia szakos és egy
történelem–magyar vagy valamilyen művészet szakos kísérő kolléga.)
Első nap
Indulás Budapestről 8 órakor.
9.30-tól: Érkezés Komáromba (Komárno – 71 km)
10 órától: Megnézzük a várat, Lehár Ferenc szülőházát, a Duna Menti Múzeumot, a magyar
gimnáziumot, illetve a református temetőt (itt találjuk Jókai szüleinek sírját).
13-tól: Ebéd
13.45-től: Indulás Dunaszerdahelyre (80 km).
14.15-től: A Csallóközi Múzeum, a Modern Művészeti Galéria és a Fő tér megtekintése.
16.15-től: Továbbindulunk Bős (Gabčikovo – 11 km) irányába.
16.45-től: A vízierőmű megtekintése.
17.45-től: Továbbindulunk Somorjára (28 km).
18.15-től: Megtekintjük a református templom román és gótikus stílusú épületét, majd tovább
indulunk Pozsonyba (Bratislava – 20 km).
19 órától: Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora. Ezt követően – kétperces meditációs,
koncentrációt növelő gyakorlat után – kötetlen beszélgetés, melynek keretében összefoglaljuk
a nap eseményeit és tapasztalatait.
Második nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny első fordulója.
9 órától: A belváros és a vár, a Duna-hidak, a Comenius Egyetem, a Szent Mártondómtemplom megtekintése. Egyórás beszélgetés pozsonyi magyar középiskolásokkal.
12.30-tól: Ebéd
13.15-től: A város néhány arisztokrata palotájának (Erdődy György, Draskovich György,
Pálffy Lipót, Esterházyak), illetve az Academia Istropolitana és az Óvárosháza épületének
megtekintése.
16 órától: Továbbindulunk Nagyszombat (Trnava – 47 km) felé. Útközben rövid időre
megállunk a magyarbéli barokk kastélynál, illetve Szencen (Senec), és megemlékezünk
Szenczi Molnár Albertről. Ezután felkeressük a Török-házat, majd folytatjuk utunkat
Nagyszombat felé.
17.30-tól: Megtekintjük Nagyszombaton a Nyugat-szlovákiai Múzeumot és a város főterét.
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18.45-től: Továbbindulunk Trencsénybe (88 km). Útközben egy pillanatra megállva, távolról
megnézzük Csejte és Beckó várának romjait.
19.30-tól: Elfoglaljuk szállásunkat Trencsényben (Trenčin).
20 órától: Vacsora, majd – kétperces meditációs, koncentrációt növelő gyakorlat után –
kötetlen beszélgetés, melynek keretében összefoglaljuk a nap eseményeit és tapasztalatait.
Harmadik nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny második fordulója.
9 órától: Megnézzük a város főterét, a plébániatemplomot és a várat.
11.30-tól: Továbbindulunk Zsolnára (Žilina – 80 km).
12 órától: Megtekintjük a város főterét, a plébániatemplomot és a Burián-harangtornyot.
13-tól: Ebéd
13.45-től: Továbbindulunk Túrósszentmártonba (Martin – 24 km), útközben lentről
megtekintjük Sztrecsnó (Strečno) várát.
14.30-tól: Megnézzük a város főterét, a Szlovák Nemzeti Múzeumot, a Szent Mártontemplomot.
16.30-tól: Továbbutazunk Árvaváraljára (Oravsky Podzámok – 46 km), útközben egy
pillanatra megállunk Felsőkubinban (Vyšny Kubín), ahol megemlékezünk Országh Pálról
(Pável Országh – Hviezdoslav).
17 órától: Megérkezünk Árvaváraljára, és megnézzük a Felvidék egyik legszebb és
legizgalmasabb várát.
18.30-tól: Elfoglaljuk szálláshelyünket, majd megvacsorázunk, ezt követően kötetlen
beszélgetés, melynek keretében összefoglaljuk a nap eseményeit és tapasztalatait.
Negyedik nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny harmadik fordulója.
9 órától: Indulás Podbjelbe (Podbiel – 16 km). Útközben egy pillanatra megállunk
Felsőlehotán (Horná Lehota), ahol megnézzük az egykori Abaffy-kastélyt, amely a reneszánsz
stílus egyik gyöngyszeme.
9.30-tól: Megtekintjük a podbjeli utcafronton lévő faházakat és az Árvai Néprajzi Múzeumot.
11 órától: Továbbindulunk Turdossinba (Tvrdošin – 7 km). Megtekintjük a különleges
turdossini fatemplomot.
11.30-től: Továbbindulunk Liptószentmiklósra (Liptovsky Mikulaš – 72 km). Útközben egy
rövid időre megállunk Németlipcsén (Partizánska Lupča), ahol megtekintjük az evangélikus
templomot és a bejáratánál lévő reneszánsz, barokk sisakkal fedett tornyot. Majd utána a
buszban megbeszéljük a „Liptói tenger” – Tátra-tó természetvédelmi vonatkozásait.
13-tól: Ebéd – szlovák ételekből – Liptószentmiklóson.
13.45-től: Megnézzük a város főterét, a Szent Miklós-templomot, az egykori Pongrácz-házat
és a Palatinus-házat, majd a Szlovák Karsztmúzeumot.
16 órától: Megfürdünk a szép környezetben található városi strandfürdőben.
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17.30-tól: Indulunk Besztercebányára (Banska Bystrica – 86 km), útközben rövid időre
megállunk Laziszkóban (Lazisko), ahol megtekintjük a Felvidék legnagyobb evangélikus
fatemplomát (eredetileg Nagypalugyán volt).
19 órától: Vacsora, ezt követően sétát tehetünk Besztercebánya főterén, és kötetlen
beszélgetés formájában összefoglaljuk a nap eseményeit és tapasztalatait.

Ötödik nap
8 órától: Reggeli (reggeli előtt ötperces légző és nyújtózkodási gyakorlatok, közös nevetés).
8.30-tól: A csapatverseny negyedik fordulója.
9 órától: Világosban is megnézzük a város főterét, a Beniczky-házat, az Ébner-házat, a
Thurzó-házat, a Mátyás-házat, a szlovák templomot, a régi városházát és a német templomot,
végül Bél Mátyás egykori lakóházát. Beszélgetést szervezünk besztercebányai szlovák
középiskolásokkal (kb. 45 perc).
12 órától: Továbbindulás Zólyomba (Zvolen – 20 km).
12.30-tól: Ebéd
13.15-től: Megnézzük a főteret és a zólyomi várat (megemlékezünk Giskráról, Mátyás
királyról, Bethlen Gáborról és Balassi Bálintról), a Szent Erzsébet-templomot és a városházát.
16 órától: Továbbutazunk Korpona (Krupina – 27 km) városába.
16.45-től: Megnézzük a plébániatemplomot és a város erődítménymaradványait.
Megemlékezünk IV. Béláról és Bocskai Istvánról.
18 órától: Indulás hazafelé Budapestre (95 km). Útközben a buszban elfogyasztjuk hideg
szendvics vacsoránkat, majd kihirdetjük a csapatverseny eredményeit.
Összes megtett út: 818 km
Fegyelmezett, iskolán kívüli tanításhoz szokott diákokkal és szakmailag felkészült tanárokkal
a teljes program megvalósítható. Időjárási vagy egyéb problémák miatt a látnivalók száma – a
szaktanárok megítélése alapján – szüksége esetén csökkenthető. A rohanásnak semmi
értelme!
Javasolt időszak: késő tavasz, kora nyár vagy kora ősz.
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