A legfontosabb jelentősége a tanulmányi kirándulásnak, hogy a határon túli magyarlakta
településeken élőkkel történt megismerkedésen keresztül, lehetőség nyílt a régi Magyarország
történelmi múltját, természeti és társadalmi értékeit megismerni a hazai 7. osztályos tanulóknak.
Világhírű magyar személyiségekhez kötődő területek, életrajzok és történelmi értékek,
helyszínek bejárásával, megismerésével több információt szereztek az iskolai tananyag
megtanulásán túl. A

földrajzi ismeretek felelevenítése térkép segítségével és tanári

magyarázattal, szemléltetve került bemutatásra. Az utazás során elhangzottak mesék, mondák,
legendák, versek. Híres magyar költők és írók életéről, műveikről esett szó. A magyarság
történelmi eseményeit hiteles forrásból ismertük meg. A Székely Himnusz eléneklésével
tisztelegtünk a közös múltunk előtt. Láthatták élőben a rajz órán tanult kopjafák és a
székelykapuk motívumait. A madéfalvi általános iskolában tettünk látogatást, ahol a gyerekek
ismerkedhettek egymással, kézilabda és labdarúgás mérkőzésen mérték össze sporttudásukat.
Ajándékkal kedveskedtünk az erdélyi gyerekeknek, Ismerkedtünk a helyi szokásokkal,
kultúrával, beszélgettünk a nemzeti összetartozásunkról. Lehetőség nyílt az erdélyi magyar
gyerekekkel barátságot kötni.
A Csíkmadéfalvi Zöld Péter Általános iskolát látogattuk meg. Itt az összetartozás jegyében
iskolánk tanulói által készített ajándékot adtuk át. Közös beszélgetés zajlott az iskolák tanárai
között. Labdarúgó mérkőzést szerveztünk.
1.Rövid látogatást tettünk Kovásznára.
2. Vákár Lajos műjégpályát látogattuk meg Csíkszeredában. Itt éppen jégkorong edzések
zajlottak. Nagyon sikeres volt gyerekeinknél.
3. Csíki Székely Múzeumot látogattuk meg.
4. Koszorúzások:
− Fehéregyházán a Petőfi Múzeumban, Petőfi Sándor szobránál.
− Székelyudvarhelyen Márton Áron szobránál.
− Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjánál.

− Farkaslakán Tamási Áron sírjánál.
− Aradon a Szabadság szoborcsoportnál helyezünk el iskolánk nevével ellátott, nemzeti
színű szalaggal átkötött koszorút. Csíkmadéfalván koszorúztunk az emlékműnél.
Nagyszalontán megtekintjük az Arany János relikviákat, a templomot és a bemutató házat.
Megemlékezünk Petőfi és Arany barátságáról. Arany János és Petőfi verseket szavalnak a
tanulók. Pl: Családi kör illetve Nemzeti dal. Fehéregyházán a Petőfi múzeumban, Aradon
megemlékezünk és koszorúzunk az 1848-1849-es szabadságharcról, eseményeiről és hőseiről.
A tanultak mélyebb elmélyítése: Történelem: a szászok betelepítése, kultúrájuk, az
erődtemplomok. Váradi béke, ellenreformáció, Vitéz János püspök. 1848-1849-es
szabadságharc végső csatái, Hunyadi János, Szapolyai János és Bocskai Istvánvárurak, Dobó
István a vár foglya Déván. Buda Nagy Antal féle felkelés, Hunyadi Mátyás. A szabadságharc
helyszíneiről megemlékezés: Fehéregyházán Petőfi emlékmúzeum, Segesváron csatatéri
emlékhely, diáklépcső, óratorony és Aradon a Szabadság szoborcsoport.

