Szentannais diákok a budapesti Goethe Intézetben

2014. május 29-én a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
német tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulói egy budapesti kiránduláson
vehettek részt, ahol még közelebb kerülhettek a német nyelvhez. Melynek nagy örömömre én
is részese lehettem.
Első utunk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba vezetett, ahol nagy érdeklődéssel
tekintettük meg a múzeum vadászati kiállítását. Itt megismerkedhettünk a magyar vadászat
történetével őseinknek a Kárpát-medencébe való érkezésétől napjainkig.
Ezt követően a „Szemléletes matematika” című kiállításon vettünk részt a
Planetáriumban. A Goethe Intézet a giesseni Mathematikum 160 kiállítási tárgya közül kapott
kölcsön húszat a kiállítás megrendezéséhez. Számos izgalmas kísérletet végezhettünk el.
Puzzle darabokat rakhattunk ki, hidakat építhettünk, kockajátékokon törhettük a fejünket,
golyóversenyt nézhettünk meg közelebbről, óriási szappanbuborékokat fújhattunk, saját
zeneművet komponálhattunk, miközben mellékesen foglalkoztunk a matematikával, illetve a
német nyelvvel, ugyanis a kiállítás kétnyelvű, azaz német és magyar nyelven is
megtekinthető. A sok fejtörés után egy három dimenziós filmet néztünk meg az univerzumról.
Fő úti célunk a Goethe Intézet volt, ahova délután érkeztünk. Itt először egy általános
tájékoztatást kaptunk az intézményről. Majd egy versenyszerűen szervezett interaktív német
órán vettünk részt, ahol csoportokra osztottak bennünket. Első feladatunk során, meg kellett
ismerkednünk az épülettel, s a magyar szavak német megfelelőit kellet megkeresnünk. Az óra
folyamán kiraktuk Németország térképét puzzle darabokból, s minél több várost jegyeztünk
meg, annál közelebb kerültünk ennek a versenynek a győzelméhez. Fel kellett ismernünk az
ország tartományait címereik alapján, s játszottunk „Legyen Ön is milliomos”- t is, melyben
szintén a németekről és országukról voltak kérdések. Ezután saját véleményünket kellett róluk
kifejteni. Ezt követően újabb csoportok alakultak ki aszerint, hogy kinek mi a kedvenc
tantárgya, melyik évszakban született, mit eszik és iszik szívesen, s, hogy mit sportol. Ennek a
feladatnak köszönhetően még jobban megismerhettük egymást. Az óra végén egy kis filmet
néztünk meg, amelyben a németeket hasonlították össze az olaszokkal. Ezután minket,
magyarokat kellett hozzájuk hasonlítani, eltéréseket és hasonlóságokat keresni a két
nemzettel. Nagyon hasznos volt számunkra az itt eltöltött idő, ugyanis német nyelven folyt a
társalgás és a feladatok megoldása is. Ezen kívül sok új és hasznos információt szereztünk
Németországról, s egymáshoz is közelebb kerültünk a csoportos munkák során.
Ez a tartalmas nap egy dunai hajókázással ért véget.
Köszönjük szépen iskolánk vezetőségének és kísérőtanárainknak, hogy lehetővé tették
és megszervezték számunkra ezt a csodálatos napot!
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