nem voltak
„egyedül”, szülők nélkül. Kicsit hosszú volt
az út, de nagyon
jól bírták.
Először a Mini
Magyarországot
néztük meg,
majd az Arbo-

rétumban
tettünk
egy nagy
sétát.
A séta a
kikötőben ért
véget,
ahol várt
minket a
Katalin
n e v ű
hajó, hogy egy vízi túrára vigyen bennünket. A hajókázás
mindenkinek nagyon tetszett, mert a bátrabbak vezethették is a
hajót, természetesen a kapitány segítségével. Nagyon sok
érdekes információt hallottunk az Arborétumról, a növényekről
és az állatokról.
A végén egy kis játékra is maradt idő.
Fáradtan, de sok-sok élménnyel tértünk haza.
Tanító nénik

merénylet és a mozgósítás részleteit ismerhettük meg. Az ötödik
teremtől a kilencedikig a világháború eseményeit tekinthettük
át éves bontásban, míg az utolsó terem középpontjában a „nagy
háború” emlékezete állt. A háborús hangulat felidézése
végigkísérte a kiállítást. Ennek segítségével vasútállomáson,
hadifogoly-barakkban vagy lövészárokban érezhettük
magunkat. A termekben többféle érintőképernyő kapott helyet.

Két nagyobb méretű, amelyeken keresztül a hadseregszervezettel, a harctéri eseményekkel kapcsolatos információkat,
animációkat nézhettünk meg, kiegészítve korabeli fényképekkel és a háború részletes kronológiájával. A kis képernyőkön
játékos formában szerezhettünk újabb ismereteket a „nagy
háború” történetéből.

Vissza az időben…
Minden tanévben legjobban az osztálykirándulást várjuk.
Már tanév elején elkezdjük a tervezgetést, majd hosszas vita és
végül szavazás után, természetesen a szülők beleegyezésével,
döntünk a helyszínek közül.
Az idén is így történt. Több úti cél közül olyat választottunk,
amely sok érdekes programot és változatos helyeket kínált:
síkság és hegység, világvárosi forgatag és csendes erdő,
múzeum és játék, ráadásul két nap! Ezért a budapesti kirándulás
mellett döntöttünk.

Az első napon a Hadtörténeti Múzeumban egy modern, I.
világháborús kiállítást néztük meg. A tíztermes tárlat első három
terme az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének történetét
mutatta be 1867-től 1914-ig. A negyedik teremből a szarajevói

Ezután sétát tettünk a budai várban, ahol osztálytársaink rövid
ismertetője mellett megnéztük a legnevezetesebb épületeket, s
szerencsénk volt, mert láthattuk a Sándor-palota előtti
díszőrségváltást is.

