
A 7. osztály Budapesten járt 

 
A 2015-16-os tanévben a 7. osztály 

a,,szabadnapját” június 9-én vette ki 

egy budapesti kirándulás keretében. 

Az oda-és visszaút egyaránt vonattal 

történt, ahol végig jó hangulat 

uralkodott. Első programunk a 

Láthatatlan Kiállítás meglátogatása 

volt, amire minden diák kíváncsi volt. 

Mivel az időnket sikerült jól 

beosztani –köszönhetően az 

osztályfőnökünknek-, nem kellett 

sietnünk a helyszínre, és volt időnk 

megnézni az épület parkjában lévő 

tavacskát is. Ezt követően két 

csoportra osztottuk el az osztályt, 

és eszerint tekintettük meg a 

kiállítást, 15 perc egymástól számolt késéssel. Amíg az egyik csoport bent, a másik kint volt, 

utóbbiaknak volt lehetőségük írógéppel Braille-írást készíteni. Az ide látogatók megismerhették a 

vakok és gyengén látók életét, így a teljes sötétségben, ami fogadott bennünket teljes mértékben a 

tapintásunkra és szaglásunkra volt szükségünk. Hat helyszínen mentünk keresztül vak 

idegenvezetőnk segítségével, akinek minden utasítását teljesítenünk kellett a biztonságos haladás 

érdekében. Ezek egy étkezővel, előszobával és fürdőszobával ellátott lakás, egy erdészlak, egy város, 

egy erdő, egy szoborkiállítás és egy bár voltak, ahol megtanítottak minket a fémpénzek 

megkülönböztetésére csak a kezünk használatával, és vásárolni is lehetett. Mindenkinek nagyon 

tetszett a kiállítás, ami alatt kérdéseket is tehettünk fel a vakok életével kapcsolatban. Utunk 

ezután a Természettudományi Múzeumba vezetett, ahol külön témaként az emberi testet, azon belül 

is az érzékszerveket választottuk, ami tökéletesen illett az előbbi kiállításhoz. Itt kaptunk egy 

kérdéssort, aminek a megfejtése egy számkombináció volt egy ládához. Négyfős csapatokba 

tömörültünk, és a múzeum szövegeit felhasználva fejtettük meg a számsort. Felnagyított 

érzékszerveket tekinthettünk meg annak legtöbb részletével együtt, amelyeknek működését az 

idegenvezetőnk árulta el. Ennek végeztével az állandó kiállításokat tekinthettük meg egyénileg, és 

igénybe vihettük a múzeum által fenntartott üzletet, ahol a legtöbben jól bevásároltak ajándékokból. 

Egy megadott időpontban találkoztunk, csináltunk még pár fényképet és útnak indultunk a vonatunk 

felé. A programok között elmentünk fagylaltozni és hajókázni, ami bár nem ment zökkenőmentesen, 

csodálatos volt a kilátás és jól éreztük magunkat. Kipróbáltuk ezen kívül az ottani villamost, és 

állomásaink között mindig metróval utaztunk. Egy nagyon tartalmas napot tölthettünk el a 

fővárosban, ahonnan minden tanuló élményekkel és emlékekkel gazdagon tért haza. 
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