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HÁROM ELŐKÉSZÍTŐ ÓRA
Szemléltetés (térképek segítségével), előadások interaktív eszközökkel
(prezentációk), magyarázat, megbeszélés, kérdezés. Csoportmunka
a tanulók aktív részvételével. Házi feladat az előkészítő órán
elhangzottakból. Csoportos táncoktatás, mozgásos alapmotívumok
elsajátítása.
FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG
A vetélkedőn az előzőleg megadott témakörökből állítjuk össze a
kérdéseket a felismerendő helyeket, zenéket és történelmi
emlékműveket. A 7. osztályosok számára ez már egy izgalmas
feladat, mert az iskolai vetélkedő szorosan kapcsolódik a földrajz és
történelem órák anyagához. A vetélkedőt az utazás megkezdése
előtt 2 héttel, a délutáni órákban tartjuk és felelősei a kísérő
tanárok valamit az osztályfőnökök lesznek.

ALBERTFALVA-ZENTA
Reggeli után első állomásunkra,
Zentára indulunk. Itt először a
zentai csata emlékművét nézzük
meg. Az első emlékmű 1895-ben
készült a honfoglalás ezeréves
évfordulója, valamint Ferenc József
látogatása alkalmából. Közösen
összeszedjük a szemetet és rendbe
tesszük az emlékmű környezetét.
Tanári kiselőadás keretében
felelevenítjük a csatáról és
körülményeiről tanultakat. Majd a
városházába látogatunk, ahol
szemléletesen bemutatják a zentai
csatát egy arányos maketten.

ELSŐ NAP

CSANTAVÉR, PALICSI-TÓ
Csantavéren a monumentális katolikus
templomot tekintjük meg. A település
korábbi templomát lebontották, és a helyén
építették fel – 1929-ben – az új, a római
bazilikákra emlékeztető, neoromán stílusú,
hatalmas Páduai Szent Antalnak szentelt,
három kupolás templomot. Központi része
42 méter magas, alaprajza kereszt alakú,
47,5 méter hosszú, 34,5 méter széles,
harmonikus építészeti egységet képez.
Kiselőadást hallgatunk meg a művészeti
korstílusokról. Következő megállónk Palics. A
19. század közepén fedezték fel a tó vizének
és iszapjának gyógyító mivoltát. Mai
szecessziós külsejét az 1900-as évek elején
nyerte el. A Monarchia felkapott
fürdővárosa volt.

ELSŐ NAP

SZABADKA
Utunk következő állomása, Szabadka.
Területe a török idők előtt a Hunyadiak
kezén volt. A települést Mátyás király
1464-ben Dengelegi Pongrácz János
erdélyi vajdának adományozza, aki
1470-ben várat építtetett. Először
megnézzük a törött szárnyú turul madár
emlékművet a Zentai úti temetőben,
mely az 1944–45-ös délvidéki
vérengzések áldozatainak állít emléket.
Ezt követően városnézésre indulunk,
Szabadka belvárosa a magyar szecesszió
egyik legszebb példája. Városháza,
könyvtár, Reichl-palota megtekintése.
Sétánk során tanulói kiselőadást
hallgatunk meg a magyar szecesszióról.
A hosszú és tartalmas nap után
elfoglaljuk szállásunkat.

ELSŐ NAP

SZABADKA-NÁNDORFEHÉRVÁR
A mai Szerbia fővárosába indulunk,
mely város a magyar történelem
legszebb lapjaira iratkozott fel a
török ellenes harcokban. A
nándorfehérvári hősök emlékét a
várban idézzük meg, kiselőadás
keretében. Felelevenítjük a török
ellenes harcok legjelentősebb
állomásait. Sétát teszünk a várban,
Hunyadi János emlékművénél
koszorút helyezünk el.

Második nap

ZIMONY
Zimonyban folytatjuk
kirándulásunkat, városnézés.
Hunyadi nem sokkal élte túl
nándorfehérvári győzelmét,
Kapisztrán Jánossal együtt
áldozatul esett a táborukban
kitört pestisjárványnak. 1456.
augusztus 11-én Zimonyban halt
meg. Tanulóink kiselőadásban
elevenítik fel a Hunyadiak
történelem formáló szerepét.
Továbbutazunk.

Második nap

SZÉKELYKEVE
Székelykeve a magyar nyelvterület
legdélebbi, többségében magyarok
által lakott települése. Helyi
diákokkal találkozunk, a székely nép
történetéről moderált beszélgetésen
veszünk részt vendéglátóinkkal. A
beszélgetés témája még, a
magyarság és a magyar nyelv
helyzete esélyei a mai Szerbiában.
Szálláshelyünk elfoglalása, majd az
udvaron elültetjük a barátság fáját,
mely hosszú ideig emlékeztet
mindenkit a nemzeti összetartozásra.

Második nap

SZÉKELYKEVE-SZENDRŐ
Reggeli után a szendrői vár az első
állomásunk, mely egykoron Európa
egyik legnagyobb vízi erőssége volt.
A vesztes rigómezei csata után itt
tartotta fogva Brankovics György
szerb despota Hunyadi János
kormányzót. A vár tövében rajz
versenyt hirdetünk, melynek témája
a szendrői vár. Rajzolás közben
rendhagyó történelem óra
keretében felidézzük a rigómezei
csata legfontosabb eseményeit és
következményeit.

Harmadik nap

PÉTERVÁRAD
Látogatást teszünk a híres péterváradi
erődben. Pétervárad a
középkorban a törökök elleni
védelmet szolgálta, ma múzeum és
jelentős kirándulóhely a város
erődítménye. Kápolnáját a Havas
Boldogasszony kegyképe díszíti,
híres Mária-kegyhely katolikus
búcsújáró hely. Kiselőadásban
szólunk a középkori várépítészetről.
Rövid sétát teszünk a belvárosban.
Tovább megyünk Újvidékre a
Vajdaság fővárosába. Itt városnéző
sétára indulunk.

Harmadik nap

ÚJVIDÉK-ALBERTFALVA
Újvidék főterén áll a városháza,
ahonnét az utcák legyezőszerűen
nyílnak szét. Látogatást teszünk
még a neogótikus katolikus
templomban is. Hazaindulunk. Út
közben felelevenítjük délvidéki
kirándulásunk legemlékezetesebb
momentumait, kitöltjük az
előzetesen összeállított tesztsort,
mellyel elmélyítjük az út során
tanultakat.

Harmadik nap

Az utazás után
ÉRTÉKELŐ ÓRA IDŐTARTAMA: 1 ÓRA
A tanulmányi kirándulás során készített fotódokumentáció összegzése.
Tablók készítése csoportmunkában. Videódokumentáció
bemutatása projektoros kivetítéssel. Kiselőadások, egyéni
beszámolók meghallgatása. Kiértékelő kérdőív kitöltése. A kísérő
tanárok összefoglalják, mennyire szolgálta az út az előzetesen
megfogalmazott célokat, továbbá információkat szerzünk a
diákoktól, hogy egy további tanulmányi kirándulás során, milyen
ötleteik lennének a programokkal, helyszínekkel kapcsolatban.

TÉMANAP
1. Egy közös történelmünkkel foglalkozó film megtekintése.
2. Ki mit tud? Téma: a közös történelmünk, művészeti kincseink,
természeti kincseink.
3. Egy úti film megtekintése a határon túli magyar területekről. Cél:
többet tudjanak a gyerekek a közös történelmünkről, felismerjék
művészeti kincseinket, megismerjék a határon túli tájakat. Várható
eredmény: jobban megértsék mai, közös történelmünknek a
problémáit. Át tudják érezni a határon túli magyarok életének
gondjai
BEMUTATÓ ELŐADÁS
1 óra
SAJTÓMEGJELENÉS
2 darab legalább 600 karakter terjedelmű, a programlogót és/vagy
fényképet tartalmazó PR cikk és/vagy interjú országos vagy
regionális (több megyére kiterjedő) vagy megyei terjesztésű
(nyomtatott formában megjelenő) napilapban.

