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V Budimpešti sva se v začetku julija 2018 udeležili izobraževanja z naslovom 

Developing critical thinking and problem solving skills with Board games - 1st 

level (Razvijanje kritičnega 

mišljenja in veščin za reševanje 

problemov z namiznimi igrami – 

1. stopnja). Med izobraževanjem 

smo se seznanili z zgodovino 

iger in odnosom med  igro in 

kulturo. Seznanili smo  se s 

pomenom igre pri razvoju 

otrokovih sposobnosti, z novimi 

metodami in s pravili novih iger (100 logičnih, jezikovnih in trivialnih iger). Učili 

smo se, kako učiti igre in kako organizirati ter voditi tekmovanja. Seznanili 

smo se, kako uporabiti logične, jezikovne in matematične igre v didaktične 

namene.  

 

Budimpešta (madžarsko Budapest) je glavno mesto Madžarske in glavno 

politično, industrijsko, trgovsko in prometno središče države. Masivna reka 

Donava ga seka in razpolavlja na dva zgodovinsko ločena dela: Budo in Pest. 

Prvi je v preteklosti nudil dom aristokraciji, medtem ko je bil drugi intelektualno 

središče in trgovsko razvito mesto. Šele v 19. stoletju sta se ta dva dela 

povezala v skupno mesto, ne samo upravno, temveč tudi fizično z gradnjo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEar%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEarska


prvega mostu. Budimpešta ima danes več kot 1,7 milijona prebivalcev, kar je 

manj kot sredi 1980 let, ko je imela 2,1 milijona prebivalcev. 

 

Budimpešta je rajsko mesto za velike oboževalce mestnega utripa, 

raznovrstnega dogajanja in veličastne arhitekture. Fascinira že sprehod po 

ozkih ulicah, na katerih lahko opazujemo bogato okrašene baročne fasade, 

mozaično pisane strehe in velikanske drevorede, ki vnašajo mehkobo v strogi 

mestni center. Za zahtevnejše pa so odprti številni muzeji, galerije, butične 

trgovine, terme in cela vrsta programov za turiste.  

Glavne znamenitosti so 

razporejene po celem mestu. 

Na bregu Bude se bohoti 

Buda Castle (palača, v kateri 

sedaj domuje Madžarska 

narodna galerija), pripadajoče 

grajsko mestece in katedrala. 

Na drugi strani reke Donave mu po veličastnosti konkurira Parlament, 

ogromna stavba v 

gotskem slogu, ki kot 

nekakšna ikona 

Budimpešte krasi tudi 

večino razglednic. Naprej 

in do konca po glavni ulici 

Andras, ki je že sama po 



sebi znamenitost, pa se razprostira Trg herojev, ki se naprej odpira v park s 

pripadajočim jezercem. 

Budimpešta ponuja več kot 220 muzejev in galerij. Priporočava ogled 

etnografskega in narodnega muzeja.  

 

Na reki donavi ne nastalo nekaj 

otokov. Margaretin otok od daleč daje 

vtis oaze miru sredi Donave. Samo od 

daleč. Spomladi, poleti in jeseni ga 

namreč preplavijo množice meščanov, 

ki posedajo v parkih, tečejo, kolesarijo, 

plavajo v bazenih ali se na bregu 

Donave nastavljajo sončnim žarkom. 

 

Pa še nekaj madžarskih besed, da se v Budimpešti  lažje znajdete. 

jó reggelt – dobro jutro 

jó napot – dober dan 

jó estét – dober večer 

köszönöm – hvala 

bocsáss meg nekem - oprostite 

kérem - prosim 

búcsú – nasvidenje 
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