
9. C osztálykirándulás – 2018-2019-es tanév

2018. szeptember 20., Szeged

Nyolc óra előtt tíz perccel gyülekeztünk a Cseresnyés Kollégium előtt, ahova vártuk a Szegedre szállító
különbuszunkat. A busz körülbelül nyolc óra után tíz-tizenöt perccel meg is érkezett. Miután mindenki
elfoglalta a helyét és kényelmesen elhelyezkedett, a busz is megindult velünk Szeged felé.

A busz egy körülbelül öt perces séta távolságában letett minket a célállomástól. Így hát gyalog
folytattuk utunkat a szegedi Csú-Sziki Kalandpark felé. Amikor odaértünk, kicsit körbenéztünk, és
megvártuk a foglalkozást tartó és egyben a kalandpark tulajdonos embert. Ő elmondta nekünk a felsze-
relések szabályos és biztonságos használatát. Körülbelül fél tíz körül már mindenki megkapta a szükséges
felszereléseket és elindulhatott a pályán.

Az akadálypálya magasan volt és rengeteg izgalmas része volt. Tényleg egy igazi kaland! Mire
mindenki végigment a pályán, körülbelül már dél volt. Ezután az osztály egy része elment az Airsoft
pályára, és ott töltötték az ebédig lévő időt, a többiek pedig sétálgattak, beszélgettek, zenét hallgattak.

Az ebédre két óra – fél három körül került sor. Az étel mindenkinek ízlett, és senki sem panaszkod-
hatott, hiszen mindenből hatalmas adagot kaptunk. Ebéd után szabadfoglalkozás volt elrendelve, ahol
egy kicsit szétoszlott az osztály, de szerencsére mindenki megtalálta a maga társaságát.

Délután öt óra után pár perccel összeszedtük a holminkat és visszamentünk a buszhoz. A buszon ha-
zafelé menet megbeszéltük az aznap történteket és összességében mindenki jól érezte magát. A kollégium
előtt aztán búcsút intettünk egymásnak azzal a tudattal, hogy holnap újra találkozunk.

2018. szeptember 21., Mártély

Nyolckor gyülekeztünk az iskola előtt. Pár ember a Vámháznál várt ránk. Amikor mindenki meg-
volt, akinek az iskolához kellett jönnie, elindultunk a többiekért. Amikor az egész osztály együtt volt,
elindultunk Mártély felé. . .

Körülbelül háromnegyed óra alatt értünk ki Mártélyra biciklivel. Ahogy kiértünk, kerestünk helyet
a bogrács felállításához és a közeli asztalokhoz ültünk. A tanár úr összerakta a bográcsot és főzésnek
indult a marhapörkölt. Amíg készült az ebéd, a tanár úr szabadfoglalkozást rendelt el.

Itt ismét (pont, mint Szegeden) kisebb-nagyobb társaságokra oszlott az osztály. A fiúk egy része
elment focizni, de volt, akik tollasoztak, biciklizni mentek, beszélgettek, zenét hallgattak vagy csak
elmentek sétálni. Végtére is mindenki feltalálta magát és megtalálta a saját kis közösségét.

Fél három óra tájban elkészült a pörkölt. Addigra mindenki visszaért az asztalokhoz, ígyaz egész
osztály együtt tudott ebédelni. Ebéd után kicsit pihengettünk, beszélgettünk. Azután volt még egy kis
időnk indulásig, és mindenki újra szétszéledt.

Négy óra – negyed öt körül elkezdtünk pakolni és fél öt körül elindultunk hazafelé. Egy óra múlva
már itthon is voltun.

És habár eléggé megoszlott a közösségünk az osztálykiránduláson, azért azt mondhatjuk, hogy né-
miképp összekovácsolódtunk, és nagyon jól éreztük magunkat együtt.
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