
Osztálykirándulás Szentendrén 2. osztály 

 

A tanév végi kirándulást minden évben nagy izgalommal várjuk. Az egész tanéves megfeszített, 

kemény tanulás után jól esik a társakkal együtt lenni egy felfedezésre váró helyen. A múlt tanév 

végén a vírushelyzet miatt elmaradt ez a várva-várt program, talán azért is voltunk most még 

lelkesebbek. 

Testvérosztályunkkal a 6. osztályosokkal utaztunk Szentendrére. A közös buszos utazás után 

elváltak útjaink, mindenki a saját programjára igyekezett. 

Mi 2.-osok a Skanzenban kezdtünk, ahol egy múzeumpedagógiai előadáson vettünk részt egy 

kisalföldi parasztházban. 

Megtanultuk, hogy a kenderből hogyan készül a vászon. Láttál már kendermagot? Tudod, hogy 

néz ki a kender növény? Mi megnéztük a kis üvegcsében tárolt apró kendermagokat, és a száraz 

magas növényt. Tudod mi az a tiloló? Mi nemcsak, hogy tudjuk, de ki is próbáltuk. 

 
Sőt a gerebent, a motollát és az orsót is megmutatták nekünk. A szövőszéken Enikő néni 

bemutatta és elmagyarázta a szövés lényegét. A vászon színezéséről és felhasználásáról is sok 

ismeretet szereztünk. A rengeteg érdekes elméleti ismeret után következett a gyakorlat. Mindenki 

egy fából készült kis tárgy (körmöcske) segítségével fonalból egy szép karkötőt készített. A 

körmöcskével igazán nem bonyolult dolgozni. Az elkészült karkötőket rögtön a csuklónkra is 

tettük. A Skanzen utcácskáiban érdekes sétát tettünk, ahol a régmúlt épületeit csodálhattuk meg, 

úgymint a fogadó, kovácsműhely, malom és templom. 

 

A Skanzen közelében van egy kisállatkert, ami szintén az élményszerzések nagy színtere volt. 

Osztályunkban sok az állatbarát, ezért ezt a programot előzte meg a legnagyobb várakozás. Az ott 

eltöltött idő alatt mindenki szerzett magának kiskedvencet. Mindenkit lenyűgözött a fekete 



hattyúk, a békésen pihenő karcsú őzek, a kenguruk, a hóbagoly látványa. Azonban még náluk is 

népszerűbbek voltak a lámák és egy kedves csacsi, akit meg is simogattunk. A legnagyobb 

rajongó táborral azonban a szurikáták rendelkeztek. 

 
Az állatok után a mesék birodalmába látogattunk el, nem is akármilyen formában. A Szamos 

Marcipán Múzeum marcipánból készült csodálatos alkotásain keresztül felidézhettük kedvenc 

meséinket. A meseszereplők mellett történelmi személyeket, híres embereket, épületeket 

formáltak meg marcipánból. Mindenki lenyűgözve állt a csodálatos alkotások előtt. Nagy 

élményt jelentett, hogy egy üvegfalon keresztül láthattuk, hogyan dolgozik egy cukrászmester, 

aki éppen egy borospincét készített. 

 



A sok élmény után jól esett egy kis hideg finomság Szentendre belvárosában. Miközben 

fagyiztunk, megosztottuk a friss élményeket egymással. 

 
Lehet még fokozni ezt a tartalmas napot? Egy Duna parti sétával és egy szuper játszótéren 

eltöltött idővel mi megtettük. 

 

Nagyon jól sikerült kirándulás volt, hiszen sok élménnyel gazdagodtunk és igazán jól éreztük 

magunkat. Az ajándékba kapott körmöcskék pedig mindig emlékeztetni fognak bennünket erre a 

napra, ahányszor csak elővesszük és alkotunk velük.  

 

Nagyné Szabó Mónika, osztályfőnök 



 

 



 


