
9.b – az első osztálykirándulás 
 

 
 

2016. szeptember 15-én és 16-án kirándulni mentünk Mártélyra. Az első 

osztálykirándulásunkat mindenki izgatottan várta. A két nap alatt rengeteg programon vettünk 

részt, amelyeken nagyon jól éreztük magunkat. 

Első nap reggel 8 órakor kerékpárral indult el az osztály nagy része a hódmezővásárhelyi 

vámháztól. Szentesi bejárósaink természetesen busszal érkeztek egy kis kalandos kitérő és 

Kecskemétiné Nánai Marianna tanárnő segítsége után. Közel fél órás biciklizés után 

megérkeztünk szálláshelyünkre, a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi 

Oktatóközpont, valamint a Regionális Környezeti Nevelő Központ és Ifjúsági Szállójára. A 

fiúk és lányok külön házba kerültek. 



A délelőtt folyamán csapatépítő- és ismerkedési játékokat szervezett nekünk osztályfőnökünk, 

Emese néni és kísérőtanárunk Mariann néni. Első körben kaptunk egy lapot, amin kérdések 

voltak. A játék lényege az volt, hogy mindenkit megkérdezzünk egyesével; illet az, hogy 

jobban megismerjük egymást.  

 

 

 

 

 

 

 

A következő játékban felírtuk nevünket egy cetlire, majd beraktuk egy kosárba. Miután 

mindenki húzott egy lapot, azt a feladatot kaptuk, hogy azt a személy jellemezzük 8-10 

mondatban. Próbáltuk felhasználni az első benyomásainkat, érzéseinket. Amikor mindenki 

elkészült a leírással, egyenként felolvastuk a jellemzést. Ebben a körben még nem fedtük föl, 

hogy valójában kiről is írtunk, csak a második körben történt a személy azonosítása.  



 

A játékok után kenuzni mentünk. Az alapismeretek megszerzése (evezőhasználat, 

mentőmellény) az osztály két csoportra oszlott, mivel sajnos nem volt 35 főre kenu. Míg az 

osztály egyik fele evezett, másik felének szabadfoglalkozás volt. Nagyon élveztük a holtág és 

a kenuzás szépségét. 

 

 



Délután sportolással egybekötött csapatépítő játékokat játszottunk.  A játékok után segítettünk 

krumplit pucolni, hiszen esti vacsoránk bográcsos paprikás krumpli volt.  

 

 



 

 



 

A közösen elfogyasztott vacsora után elmosogattunk, elpakoltunk majd következtek az esti 

játékok: Activity, Twister, kártya. Késő este mindenki a szobájába vonult és halkan 

folytatódtak esti beszélgetéseink.  

 



 

Második nap közösen készítettük el reggelinket. A lányok szorgosan elmosták és felvágták a 

sok- sok zöldséget, amit Szabó Laci anyukájától kaptunk illetve a mási csapat segített virslit 

pucolni. 

A bőséges reggeli után túrázni mentünk a tanösvényre. Az élő Tisza és a gyalogút szépsége 

felejthetetlen volt. A túra után elfogyasztottuk egy jó kis bablevest aranygaluskával, majd 

hazaindultunk. 

 

 

 


