OLASZORSZÁGI TANULMÁNYI ÚT - A KULTÚRA ÉS A VULKÁNOK
FÖLDJÉN

A Klapka György Általános Iskola 28 diákja 3 tanár kíséretében tanulmányi úton járt
Olaszországban 2011. április 18-23. között. Együtt utaztunk az isaszegi szakközépiskola
diákjaival és tanáraival. A programot úgy próbáltuk meg összeállítani, hogy lássunk ókori és
középkori csodákat, északi és déli vidékeket és a városok mellett néhány természeti kincset is
megismerjünk.
Első állomásunk a reneszánsz Firenze volt, ahol a következő volt az útvonalunk:
Arno-folyó, Santa Croce templom, Bargello, Dóm, Harangtorony, Keresztelőkápolna, Palazzo
Vecchio, kültéri szobrok, Lándzsások loggiája és Ponte Vecchio híd. A következő napon
Pompejibe mentünk, ahol megtekintettük a romvárost, amit a Vezúv i.sz. 79-ben elborított
hamuval és kőzettörmelékkel, így konzerválva a várost az utókor számára. Pompejiben az
ókori római időszakban éreztük magunkat, ahogy végigjártuk az amfiteátrumot, a
tornacsarnokokat, az utcákat, a házakat, a mozaikokkal teli kerteket, a fórumot, a diadalíveket,
a templomok maradványait és a színházat is. Majd megmásztuk a Vezúv-vulkánt, és a
peremén körbejárva belenézhettünk a kráterébe, ami füstölgött is. Utolsó állomásunk Róma
volt, ahol két napot töltöttünk a húsvét előtti nagyhéten, így mindenhol óriási tömeg fogadott
minket. A Vatikáni Múzeum, Szent Péter bazilika és tér, Angyalvár, Tevere-folyó hídjai,
Piazza Navona, Pantheon, Trévi-kút és Spanyol-lépcső megtekintése jutott az első római
napra, majd a másodikon a Colosseum, Forum Romanum, Palatinus-domb, Igazság szája

szobor, Forum Boarium templomai, Janus-diadalíve, Aracoeli-lépcső és Capitolium-domb
volt a programunkban.
A gyerekek leírták a legjobb élményeiket; íme néhány közülük: „Nekem legjobban a
Vezúv tetszett. Nagyon szép volt onnan a kilátás és a vulkán gyönyörű.” /Abonyi Bonita/.
„Nekem legjobban a Vatikán és a Szent Péter tér, illetve környéke tetszett.” /Horváth
Fruzsina/. „A Colosseum tetszett a legjobban, mert arra voltam a legkíváncsibb” /Sárosi
Richárd/.
Megismertük, hogy milyen a római metró csúcsidőben, ettünk olasz pizzát és fagyit,
kerestünk kavicsokat a tengerben, rengeteget cipekedtünk és sorakoztunk, láttunk egy
Romulus és Rémus az anyafarkassal bokorszobrot, vettünk Pinocchio figurás hűtőmágnest,
megpróbáltuk kikerülni az utcai árusok tömegét, megettük a gulyáslevest, térden mentünk fel
az Aracoeli-lépcsőn, hogy nyerjünk a lottón, és pénzt dobtunk a Trévi-kútba, hogy
visszatérjünk Rómába. Nagyon reméljük, hogy még visszatérhetünk! Attenzione ragazzi!
Erdélyi Katalin, tanár

