
Szegedi osztálykirándulás 

 

 A kirándulás egy őszies napon vette kezdetét, viszont délutánra a nap is 

kisütött. 

A buszt már mindenki nagyon várta, majd nekiindultunk az útnak. Igaz elég rövid 

volt, de nagyon jókat beszélgettünk már így reggel. Első megállónk a Móra Ferenc 

Múzeum volt, ahol egy interaktív foglalkozáson vettünk részt. Én úgy gondolom, 

hogy mindenkinek nagyon tetszett. Főként a díszlet, mert nagyon igényesen be 

volt rendezve, elkészítve. Később felmentünk a kilátóba is, ahol gyönyörű látvány 

fogadott. Összességébe véve érdekfeszítő és Pazar volt. Ezután ellátogattunk 

még a várba, ahol szintén sok érdekes tárgyat láthattunk. Majd ebédeltünk a 

közeli parkban. Végül tovább mentünk a szabadulószobához. Különböző 

csoportokra szakadtunk és összeszedtük minden tudásunk, annak érdekében, 

hogy kiszabaduljunk. Szerintem mindenki nagyon élvezte és a végén már egy 

igazi csapattá kovácsolódtunk. 

 Én azt vettem észre a kirándulások alatt, hogy most váltunk igazán 

közösséggé! 

 

Baricsa Bernadett 10.C 

 

 

 

 

 



Pénteki osztálykirándulás 

 

 Szeptember 24-én egy osztálykirándulás keretein belül elmentünk 

Mártélyra az osztállyal sütögetni, illetve paintball-ozni. 

 A program ott kezdődött, hogy a tájháznál összevártuk egymást biciklivel, 

ugyanis az utat Mártélyra kerékpárral tettük meg. Az odaút elég nehézkes volt, 

hiszen a szél megállás nélkül fújt az arcunkba, de végül, úgy körülbelül fél óra 

múlva odaértünk úticélunkhoz. A focipályánál összevártuk egymást, onnan 

tovább mentünk közösen a paintball pályához. Az osztály itt újra megoszlott két 

fele. Az egyik fele paintball-ozott, a másik fele elfoglalta a helyét egy tűzrakóhely 

mellett. Míg a többiek festékkel lőttek egymásra, mi activity-t játszottunk. 

Nagyjából egy óra múlva fordult a kocka és paintballban az osztály másik fele 

következett. A paintball pályán szintén két félre oszlott a társaság, egy fekete és 

egy piros csapatra. Mire a később lövöldöző csapat visszaért a tűzrakóhelyhez a 

többiek már a bográcsban pirították a hagymát a csilisbabhoz. Mire kész lett ez 

étel, mindenki már éhes volt, így nem is maradt sok csilisbab, de legalább 

mindenki jóllakottan vágott neki a visszaútnak. 

 Végül úgy gondolom jó kis túra volt és igazán feldobta a pénteket. Az 

osztály tagjait hallva mindenki jól érezte magát és ezáltal is erősödött az 

osztályközösség. 

 

Makán Mihály 10.C 


