
 

Az osztálykirándulás a Bükkbe 

 

 1.nap: Reggel 6:30 kor volt gyülekező és óriási izgalommal várta mindenki a kirándulást. A 

busz úton végig zene szólt, nagyon jó volt a hangulat. Először a siroki várat néztük meg, ami 

nagyon szép volt, főleg a kilátás. Itt csináltunk egy osztályképet és következő megállónk a recski 

munkatábor volt. Ott megnéztunk egy kis bemutatót, hogy milyen is volt régen ott az élet. Utánna 

tanárnő bevitt minket egy kis történelem órára, - hogy azért az se maradjon el- az egyetlen barakkba 

ami ott volt. Következő megállóhelyünk a szállás volt, Bánkút. Vacsoráztunk és akinek volt kedve 

még elment egy esti túrára Kati nénivel. Mindenki elfaradt nap végére de ez még csak az első nap 

volt.  

 2.nap: Reggel, mikor felébredtünk 7 órakor mindenki elkészült, megreggeliztünk és 

indultunk is a hosszú vagy is inkább nagyon nagyon nagyon hosszú túrára. Bánkútról lesétáltunk 

Bélapátfalvára. 9 órát mrntünk, nagyon elfáradt mindenki és nagyon szomjasak is voltunk a végére. 

Odajött értünk a busz, elmentünk a boltba és megnéztük Bélkőnél a bányatavat és mentünk vissza 

vacsorázni.    Este igyekeztünk pihenni a következő napra. 

 3.nap: Miután felkeltünk megreggeliztünk elmentünk  Lillafüredre a kalandparka. Túl hamar 

értünk oda és még elmentünk sétálni. Megnéztük ott a kis vízesést, de utánna indultunk vissza a 

kalandparka ami szintén hatalmas élmény volt, ahogy minden. Főleg a lecsúszás az egész 

kalandpark felett és a lézerharc tetszett. A kalandpálya kicsit nehéz volt de teljesitette szinte 

mindenki. Utánna indultunk is csónakázni. Azt hittük, hogy az időjárás bele fog szólni, de 

szerencsére nem így történt, minden rendben volt. A csónakázás után elváltunk Abytől, aki ment 

táborba Zankára. Volt egy óránk enni és indultunk vissza azzal a reménnyel hogy még bemegyünk 

egy boltba de Kati néni nem engedte, mégha Márkó mindent meg is próbált. Este a tábortűznél 

sütögettünk Kriszti énekelt Csabi gitározott. Már mindenki nagyon fáradt volt és a többség  10-kor 

aludt. 

 4.Nap: Szokásos reggeli, pakolás és indulás haza. Megálltunk még megnézni a bélapátfalvi 

apátságot, leraktunk Fannit Egerben, megálltunk boltban és mentünk haza kicsit fáradtan de nagyon 

sok élménnyel. Nagyon jó osztály kirándulás volt sok beszélgetéssel.  
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