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BESZÁMOLÓ  

SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS 

 

IDŐPONT:  2018. június 5-6. 

HELYSZÍN:  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
 

Cerediek látogatása Hódmezővásárhelyre 2. alkalom 

A ceredi testvériskolásaink 2018.június 5-6-án újra ellátogattak hozzánk , a Varga Tamás Iskolába. 

A gyerekek régi ismerősként üdvözölték egymást, hiszen már többször is találkoztunk.  

Tervezett program: 

• Látogatás az Ópusztaszeri Emlékparkba. 

• Közös iskolai program, a feldolgozott témakörhöz kapcsolódó foglalkozásokon való 

részvétel. 

• Csapatépítő és sportjátékok. 

• Éjszakai túra az erdőben. 

Ezt a személyes találkozót úgy terveztük, hogy a ceredi gyerekek beülnek délelőtt egy-egy tanítási 

órára a saját korosztályuknak megfelelően, és részt vesznek az órai munkában is.  

Délután közös sportjátékokon és baranta foglalkozáson vettünk részt. 

A vacsorát már a szálláson fogyasztották el Mártélyon, majd sötétedés után közös éjszakai 

bátorságtúrán vettünk részt a tanösvényen. 

Másnap a cerediek átjöttek Mártélyról az iskolánkba, hogy folytassuk a programjainkat.  

A délelőtt folyamán közös beszélgetésre is sor került,amelyben az egészséges életmód témakört 

jártuk körül. A közös ebéd után gyorsan kellett indulni Ópusztaszerre, mert foglalt időpont volt. 

A múzeumpedagógiai foglalkozás kezdő időpontja kötött volt, ezért az utazási tervet, időpontokat 

szigorúan be kellett tartani. 

A “Süssünk, süssünk” foglalkozáson mindenki elkészíthette saját pogácsáját.  

A pogácsázás után megnézhettük a Feszty-körképet csoportos tárlatvezetéssel. 

Mivel Cered nagyon hosszú távolság, sajnos több programot nem tudunk megvalósítani az 

ópusztaszeri látogatás során. 

A hazafelé vezető úton a gyerekek hideg csomagot kaptak uzsonnára.  

Este 9-kor mindenki tele élménnyel, kellemesen kifáradva ért haza. Már a buszutazás alatt is 

írogattak a gyerekek egymásnak, beszámolva a vásárhelyieknek az élményeikről.  
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PROGRAM 
 
1. nap: 2018. június 5. 

Cerdiek várható érkezése 10 óra 

Délelőtti program: Órák látogatása kisebb csoportokban előre elkészített beosztás szerint 

Ebéd:  

Időpont: 13.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

Délutáni program: Baranta foglalkozás, sportjáték a tornateremben illetve az udvaron 

Kb. 16.00 órakor utazás Mártélyra, a szállás elfoglalása 

Vacsora: 

Időpont: 18.30 óra 

Helyszín: Hullámtér Vendéglő, Mártély 

Szállás: Mártélyi Erdei Iskola 

Esti program: Közös éjszakai bátorságtúra a tanösvényen. 

 

 

2. nap: 2018. június 6. 

Reggeli:  

Időpont: 7.30 (szálláson) 

Reggeli után pakolás, s indulás Hódmezővásárhelyre, az iskolába 

Délelőtti program: 

Közös beszélgetés, melynek témája az egészséges életmód 

Városnézés és fagyizás Hódmezővásárhely belvárosában 

Ebéd:  

Időpont: 13.00 óra 

Helyszín: Iskola ebédlője 

Délutáni program:  

Ópusztaszer - Múzeumpedagógiai foglalkozás 

“Süssünk, süssünk” foglalkozás – pogácsa készítés  

Feszty-körkép megtekintése csoportos tárlatvezetéssel. 

 

Hazautazás Ceredre, Hódmezővásárhelyre 

 


