A pályázat programja:

Előkészítő óra:
Ideje: 2016. április 5. kedd
Témája: Multimédiás bemutató előadás Szlovákia Európában elfoglalt
helyéről, benne a Felvidéken élő magyarságról, a meglátogatandó települések
történelmi vonatkozásairól - idegenvezető
Programismertetés:
- útvonaltervezés - tanulói csoportmunka
- prezentáció Szlovákiáról - tanulói bemutató előkészítést követően
- ötletbörze - tanulói és tanári elvárások az utazással kapcsolatosan
Viselkedési alapszabályok megismerése - frontális beszélgetés.
Határtalanul! Témanap:
Ideje: 2016. április 21. csütörtök
Témája: Iskolai vetélkedő a 7. évfolyam tanulóiból összeállított 4-4 fős
csapatok számára. Felvidék történelme, földrajza, népi hagyományai.

1. nap (2016. április 27. szerda)

Délelőtt: Kora reggeli indulás Sopronból, határátlépés, az autóbuszon Szlovákia
országismereti teszt az előkészítő foglalkozásokon hallottakból. Fotópályázat meghirdetése a
résztvevő tanulók körében.
Madar: Látogatás és közös kulturális és sport program a madari Édes Gergely Magyar
Tannyelvű Alapiskola diákjaival.
Malonya: Látogatás a malonyai arborétumba. Az osztálykirándulásunk alkalmával korábban
meglátogatott jeli arborétum létrehozójának, a "virágos grófnak", báró Ambrózi-Migazzi
Istvánnak munkája a malonyai botanikus kert. A Felvidék leggazdagabb idegen eredetű,
legfőképpen örökzöld faállománnyal rendelkező arborétuma. Tanulói kiselőadás a jeli
arborétumról. Fa kerület és térfogatmérés, fafajismereti vetélkedő csoportmunkában.
Délután:
Bajmóc: Továbbutazás Közép-Európa egyik leglátogatottabb és legszebb várkastélyához, a
mesés bajmóci várkastélyhoz. Egykor királyi vár, majd a leghíresebb magyar nemesi családok
birtokolták, például: Csák Máté, Thurzók, végül közel 300 évre a Pálffyak.

Autóbuszon tanulói prezentáció megtekintése a híres magyar nemesi családokról.
A várkastély parkjában található Mátyás király híres, 12,5 m kerületű 600 éves bajmóci
hársfája is.
Tanulói kiselőadás a cseppkövek keletkezéséről, az aggteleki-cseppkőbarlangról.
A várkastély megtekintésének része a vár alatti cseppkőbarlang meglátogatása is, mely össze
van kapcsolva a 26 méter mély várkúttal.
Este:
Kokava Línia (Ipoly ifjúsági szállás): Szálláshely elfoglalása az esti órákban, közös vacsora.
Tanulói kiselőadás és prezentáció keretében ismerkedés a felvidéki népi hagyományokkal.
Felvidéki táncok megismerését bemutató mutimédiás anyag megtekintése a Sopron
táncegyüttes előadásában. Közös táncház gömöri tánctanulással.
2. nap (2016. április 28. csütörtök)

Délelőtt:
Körmöcbánya: Reggeli után látogatás Körmöcbányán, Károly Róbert szabad királyi
városában: a híres Pénzverde megtekintése (az ezüst- és aranypénz kibocsátás története).
Tanulói kiselőadás, a magyar pénz története.
Délután:
Besztercebánya: Városnéző séta a Felvidék legszebb főterén Besztercebánya belvárosában:
Mátyás-ház (egykori királyi szálláshely), Mária-szobor, Óratorony, Thurzó-ház.
Zólyom: Utazás Zólyom várához, Nagy Lajos egykori vadászkastélyához, Balassi Bálint
szülőhelyéhez.
Balassi Bálint verseinek tanulói előadása.
A vár török ellen emelt bástyái és a külső védelmi fala a Thurzók nevéhez kötődik. Az 1600as években Bethlen Gábor foglalta el, a Szent Koronát is őrizték itt, mikor Bethlent magyar
királlyá választották Besztercebányán.
Tanulói kiselőadás: Bethlen Gábor szerepe a magyar történelemben.
Este:
Kokava Línia: Szállás elfoglalása, vacsora.
Gasztronómiai foglalkozás, közös sztrapacska és pirog készítés. Tanulói receptismertetés és
tanulói kiselőadás a szlovák nemzeti ételekről.
Csoportos kvízjáték a látottakból.
3. nap (2016. április 29. péntek)

Délelőtt:
Betlér: Utazás Betlérre – séta az Andrássy kastély parkjában.
Útközben Krasznahorka várának megtekintése, pedagógus kiselőadás a buszon a vár
történetéről.

Délután:
Martonháza: Látogatás a Martonházi-aragonitbarlangban, mely az UNESCO Világörökség
része és a Rozsnyói hegyvidéken található. Közös kőzetvizsgálat a földrajz tananyaghoz
kapcsolódóan.
Lépésszámláló eszköz használata, a lépések számából a megtett út kiszámítása az autóbuszon.
Este:
Fülek: Hazafelé rövid megálló a füleki várban, ahol a hívek Thököly Imrét Magyarország
királyává kiáltották ki.
Utazás hazafelé.
Határátlépés Komáromnál.
Érkezés Sopronba a késő esti órákban.

Értékelő óra:
Ideje: 2016. május 10. kedd
Témája: Személyes élmények, tapasztalatok közreadása
Határtalanul! Témanap:
Ideje: 2016. május 23. hétfő
Témája:
A témanap a hetedik és a hatodik évfolyamos tanulók részvételével kerül lebonyolításra (9
osztály), melynek keretében a 7. évfolyamosok beszámolnak a szlovákiai kirándulásról és
érdeklődést felkeltő, élményszerű foglalkozásokon kerül sor a Felvidék bemutatására, mely
invitáció a következő évfolyamnak a kirándulás megszervezésére. A foglalkozások
forgószínpadszerűen kerülnek megrendezésre.
1. Ismered meg a Felvidéket - vetélkedő;
2. A tanulók által az út során készült úti film bemutatása;
3. Interaktív úti beszámoló
4. Tanulói riportok készítése
5. Foto pályázat eredményhirdetése

Bemutató előadás:
Témája: a kiránduláson részt vett diákok és tanárok programbemutatása diáktársaknak és
az érdeklődő szülőknek
Ideje: 2016. május 23. hétfő
Sajtómegjelenés:

Riport Sopron Televízió, Sopron Rádió, Új szó (szlovákiai magyar napilap), Kisalföld
(megyei napilap), Helyi téma (városi hetilap), Faceebook közösségi portál (iskolai
nyilvános oldal), iskolai weboldal

