Beszámoló az
Osztálykirándulásról
2021. szeptember 9.-e reggelre volt megbeszélve a gyülekező az Interspar
parkolójába. Az előtte lévő napok lassan teltek mert, már nagyon vártam az
indulást.
Ezen a csütörtöki napon minden osztálytársam arcán izgatottságot véltem
felfedezni. Majd mindenki felült a buszra és elindultunk egy közös kaland felé.
Az úton énekeltünk, zenét hallgattunk és felidéztük barátaimmal a legviccesebb
élményeinket. Az út Hódmezővásárhelytől Lillafüredig tartott. Lillafüreden
megtekinthettük a Szent István, és az Anna barlangot. Nekem a Szent István
barlang tetszett jobban mert, tágasabb és számomra titokzatosabb volt és
denevéreket is láttunk. Lillafüredről elindultunk busszal. Szilvásváradig vezetett
utunk. Amikor oda értünk megmutatták nekünk a szálláshelyet. Egy takaros ház
terasszal és hatalmas udvarral. Ezeket követően kicsomagoltunk és birtokba
vettük szobáinkat és ágyainkat.
A pénteki napon elsétáltunk a Szalajka völgyi kisvasúthoz. Elindultunk a
kisvonattal a hegyre. Csodálatos látványt nyújtottak a magaslatok, másik oldalon
néhány fa tetejét láthattuk melyek a mélyből felénk nyúltak. Amikor végéhez ért
utazásunk, elindultunk a páratlan és gyönyörűséges Fátyol vízeséshez, onnan
tovább haladva aranyos kacsákra lettünk figyelmesek. A kis tollasok boldogan
fogadták az ínycsiklandó falatokat osztálytársaim jóvoltából. Amikor
visszaértük a szállásra kicsit megpihentünk majd bele kezdtünk a lézer harcba.
Egy nagyon jó játék mert, felpörget és minden csapat jól érezheti magát ezen
ütközet közben. Minden játékoson volt vagy sisak vagy fejpánt a fegyverek lézer
sugarat lőttek ki és ha eltalálta a sisakot vagy a fejpántot akkor érvényes volt a
találat. E játék után csapatépítő programon vettünk részt. Majd éjszaka ki
mentünk az erdőbe az osztállyal. Korom sötét volt és csak a hold fénye segített
minket a tájékozódásban. Néhány percre megtekinthettük a csillagokat egy
szépséges réten. Az égen megtaláltuk a nagy Göncöl szekeret és a kis Göncöl
szekeret is.
A szombati napon felkerekedett a 7. a osztály és elindult Egerbe. Megtekintettük
az Időalagútat. Ez a hely nagyon varázslatos és érdekes volt. Minden ember
számára tanulságos lehet. Ezt követően szabad foglalkozás volt.

Több üzletet megnéztünk hátha találunk valami szuvenírt, hogy mindig
emlékezhessek az első ott alvós osztálykirándulásomra.
Az én meglátásom szerint nagyon jól sikerült mert, az osztály közössége
épült, és ez az osztályfőnököm, Fehérné Kis Gabriella és a segítő tanár, Kádárné
Zsoldos Edit érdeme is. Tökéletes egyensúlyban volt a tanulás és a szórakozás.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás.
Köszönöm tanáraimnak és az intézmény vezetőségének, hogy részese lehettem e
kirándulásnak.

