Comenius projekttalálkozó az Első Óbudaiban

Iskolánk Comenius multilaterális projektet valósít meg 2013. szeptember és 2015. június
között. Projektünk témája a víz, a víz szerepének fontossága - „@WASsERLEBEN - @WAS
TUN”, melynek jegyében 2015. január 25. és 31. között intézményünkben fogadhattuk a
német, finn, lengyel és litván partnereinket.

A projekttalálkozóra érkező vendégeket vasárnap este vártuk a vendéglátó családokkal
iskolánkban. Hétfőn az ünnepélyes megnyitóra tanulóink színvonalas műsorral készültek: az
ötödikesek magyar népdalokat énekeltek, a 4.b osztály egy német nyelvű mesejátékot mutatott
be, mely nagy sikert aratott a vendégek körében. Iskolánk alsós énekkara Michael Jackson
„Wearetheworld” című zenéjére írt magyar nyelvű dalszöveget adta elő, melynek refrénjét
angol nyelven a résztvevőkkel együtt énekeltük. A műsort követően a diákok vendéglátó
társaikkal német nyelvórákon vettek részt. Délután városnéző busszal megtekintettük
Budapest nevezetességeit, sétát tettünk a Citadellán, valamint a Belvárosban. A diákok egy
része kisvárosból érkezett, ők alig tudtak betelni a látvánnyal, volt, aki az élmények közül a
metrót és a villamost emelte ki elsőként.

A következő napon egy egész napos kirándulásra indultunk a Dunakanyarba. Igaz, hideg
reggelre ébredtünk, de a napsütés, a gyönyörű, hófedte Pilis biztosította az impozáns hátteret.
Elsőként Esztergomban a Bazilikát látogattuk meg, mely lenyűgözte vendégeinket. Kilépve a
nagytemplomból hóesés fogadott bennünket a gyerekek nagy örömére.

Utunk Visegrádra a Várba és a Királyi Palotába vezetett, ahol betekintést nyertek vendégeink
a középkori Magyar Királyság uralkodóinak életébe. A palota udvarán tanulóink hócsatát
vívtak, öt gömbből álló hóembert építettek, mintegy jelképezve az országok együttműködését,
összetartozását. Dunakanyari kirándulásunkat Szentendrén zártuk, ahol nagy sétát tettünk a
Duna-parton és a Belvárosban.

Szerdán délelőtt vegyes csoportokban workshop-okon vettek részt a tanulók, melyek témája
avízhez kapcsolódott. Pólót batikoltak, olajpasztellal és tintával vízi világot ábrázoltak, öt
nyelven ABC-s könyvet készítettek(az egyes betűkhöz vízzel kapcsolatos szavakat gyűjtöttek,

illusztrált), magyar népdalokat tanultak. Az iskola földszinti folyosóján egy közös faliképet
festettek az öt ország együttműködését kifejezve. Délután ellátogattunk a Parlamentbe,
melynek szépsége mindenkit elkápráztatott.

Csütörtökön tartottuk iskolánkban a Diákönkormányzati napot. Ennek keretén belül
vendégeink bemutatták országukat, iskolájukat felső tagozatos tanulóinknak. A prezentációk,
zenei előadások nagy sikert arattak tanulóink körében. Programunkat Táncházzal folytattuk,
ahol a magyar tájegységekre jellemző népviseletekkel, táncokkal ismerkedtek meg
vendégeink. Élő zenekari kíséret mellett igyekezett mindenki elsajátítani a csárdást, az
egyszerűbb tánclépéseket. A délután megrendezésre kerülő farsangi mulatságon minden
osztály a Földön élő nemzetek egyikét mutatta be. Felvonultak a japánok, az afrikaiak, az
indiánok, a mexikóiak stb. és természetesen vendégeink a finnek, lengyelek, németek és
litvánok is elhozták népviseletüket. Az országokra jellemző zenékre táncba invitálták a
jelenlévőket is.

Pénteken Óbuda Fő terén korcsolyáztunk, majd az iskolában folytatódott a projektmunka. A
csoportok prezentációkat készítettek az együtt töltött hét eseményeiről, melyet a délután
megrendezésre kerülő záró rendezvényen mutattak be diákjainknak, pedagógusainknak, a
vendéglátó szülőknek. A műsoron minden tanuló saját batikolt pólóját viselte, lelkesen
énekelte harmonika kíséretében a tanult népdalokat, végezetül búcsút vettünk partnereinktől.
Míg első nap a diákok alig mertek egymáshoz szólni, jóformán csak udvariassági formákat
hallottunk tőlük, a hét végére megtört a jég, sőt, olvadni is kezdett, a búcsú meglepően sírósra
sikeredett.

A vidám hangulatú foglalkozásokon, kirándulásokon sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk a
diákoknak a partnerintézmények résztvevőivel, szoros barátságok születtek. Igaz volt ez
diákra, tanárra egyaránt, sok kellemes beszélgetés és nagy nevetések emlékével váltunk el
egymástól, mindenki fájó szívvel utazott haza.
A Comenius projekttalálkozó lehetőséget adott tanulóinknak, vendégeinknek az idegen nyelvi
kommunikációra, hogy megismerkedjenek egymás kultúrájával, hagyományaival, betekintést
nyerhettek a magyar családok mindennapjaiba.
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