
Szentes 

 

A 11.C osztály szeptember 25.-én csütörtökön Szentesre utazott osztálykirándulásra. Ezen 
a napom reggel a buszpályaudvaron találkozott az osztály, ahonnan közösen indultunk a két 
osztályfőnök kíséretével. A busz körülbelül 30-40 perc volt, és meg is érkeztünk a szentesi 
pályaudvarra, ahol két ottani osztálytársunk várt ránk – most már teljes volt a csapat. A két 
lány vezetésével elindultunk a kalandparkba. 

Mikor odaértünk a parkba, még elég hűvös volt az idő. Az ottani vezetők két csapatra 
bontottak bennünket. Az első csoport egyből a kötélpályához és a mászó falhoz ment, a 
második pedig íjászkodni, fúvócsövezni, aztán pedig trambulinozni. 

Én a második csapattal voltam, így mi íjászattal és fúvócsövezéssel kezdtünk. Mindenkinek 
volt 5-5 lövése. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon tetszett nekünk. 
Volt, aki tudott íjászkodni, de az se volt baj, ha valaki nem tudott, mert segítettek nekünk 
benne. A fúvócsövezés pedig nagyon könnyű volt, tehát ment mindenkinek. 

Ezután mentünk trambulinozni, ami hatalmas élmény volt mindenkinek. Olyanok voltunk, 
mint a kisgyerekek, alig akartuk abbahagyni – bár kicsit rossz volt utána a földön járni, ugrani 
meg egyszerűen rémes. 

Miután ezzel is végeztünk mehettünk a kötélpályára és mászó falra. Az előző csapat már a 
végénél járt, így mi is elkezdhettük. Egy rövid eligazítás és felszerelés bemutatás után készen 
is voltunk arra, hogy meghódítsuk a köteleket és fa elemeket, amiből a pálya állt. Sokaknak 
elég nehéznek bizonyult a pálya, de voltak akik nagyon gyorsan és egyszerűen megoldottak 
minden feladatot, bár néhány résszel szinte mindenkinek meggyűlt a baja, de szerintem ez 
volt a lényeg, hogy minél nehezebb legyen. Szerintem az egész osztály legjobban azt élvezte, 
mikor le kellett csúszni valahonnan. 

Volt pár ember, akik nekiálltak a mászó falnak, de csak kevesen jutottak fel a tetejére. 
Néhányan kipróbálták az óriáshintát is, amit nagyon élveztek. 

Ezután a kifáradt csapat újra útnak indult a Bowling-pálya felé. Kicsit késve értünk oda, így 
a vártnál kevesebb időt tudtunk játszani, de azt az időt is nagyon élveztük. Voltak köztünk 
olyanok, akik eleve tudtak játszani, és akadtak olyanok is, akik most játszanak először, de a 
legtöbb embernek elég jól sikerült elsajátítania a játékot. 

Mindenki nevében mondhatom szerintem, hogy ez egy nagyon jól sikerült nap volt, amit 
bármikor szívesen megismételnénk! Remélem lesz még alkalmunk ilyenre máskor is! 
 

 
Széles Szilvia 

  



Filmnézés 

Szeptember 26.-án az osztállyal kettő filmet néztünk a suliban. Ez volt a pihenősebb 

nap, hiszen ez előtti napon jól kifáradtunk Szentesen.  Az osztálynak egy része 7-re jött be, 

mert pótoltak, nekünk meg 9-re kellett bejönnünk a filmnézésre. 

Míg el nem kezdtük az egyik filmünket, ami a Női szervek voltak, addig megbeszéltük 

a Szentesen történteket, kipakoltunk az asztalra, amiket hoztunk magunkkal. Aztán el is 

kezdtük a filmet. Tetszett mindenkinek, mivel együtt nevettünk a vicces jeleneteken. Közben 

a másik csapat is csatlakozott hozzánk, így már az egész osztály egybe volt.  

Egy kis szünetet tartottunk a két film között. Végül elkezdtük a Kavarás című filmet, 

amin szintén rengeteget nevettünk és beleéltük magunkat a jelenetekbe. 

A filmek után elpakoltunk magunk után és elbúcsúztunk egymástól, majd mindenki 

hazaindult, vagy a buszra sietett. 

Bán Blanka 

 


