
Élménybeszámoló 

Az idei év sem kezdődhetett volna jobban, hiszen alig kellett járni az iskolába, már is 
mehettünk osztálykirándulásra.  

Szentendrére esett a választásunk, ahol sok-sok programmal kellett az időnket beosztani. 
Nem sokkal az érkezésünk után az osztály két részre oszlott. Volt, aki élvezhette a kényelmet a 
Papszigeti-kemping Panziójában, viszont voltak páran, akik bevállalták a faházak apró szeretetét, 
akiknek esténként sétálniuk kellett a közös fürdőig.  

Első programunk a Dunán való kajakozás volt. Nem indult valami jónak ez a kiruccanás, 
ugyanis sokszor eltévedtünk. Az időjárás sem kedvezett nekünk, hiszen kiszámíthatatlan volt, 
hogy mikor fog esni az eső, ráadásul egyszer el is áztunk rendesen, viszont egy leírhatatlan 
élménye volt az osztálynak. Szakadó esőben kenuzhattunk .Késő esti város felfedezésünket a 
vihar miatt le kellett fújnunk, de a hangulat még így is remek volt.  

Másnap már komolyabb terveink voltak, hiszen mentünk a 
Pálvölgyi-barlangrendszert felkutatni, „megmászni”. Profi 
vezetéssel három nagy csoportban indultunk a közel kétórás 
túrának. Igazi barlangászokká váltunk, mind kinézetileg, mind 
tudás ügyben. Sok okos tanulónak sikerült a felmerülő kérdésekre 
válaszolnia, és még egy röpke előadással is gazdagodhatott az 
egyik csoport a barlang Színház termében.  

A barlangból kiérve, sietve vettük az utat az Országház 
felé, ahol komoly ellenőrzések mellett bekukkanthattunk a 

művészeti csodának elkönyvelhető épületbe. Káprázatos szobrok, aranyozott díszek vettek körül 
minket, de a legérdekesebb rész, amikor a Magyar koronázási jelképeket néztük meg, amelyet 
Magyarországi nagy uralkodók szobrai őriznek az épület szívében.  
A hosszas utazás után, a szálláson összeírtunk hozzávalókat az esti 
sütögetéshez, amelyeket tanáraink, és önkéntes diákok szereztek be, 
míg a többiek tüzet gyújtottak. A sütögetés jó hangulatban telt, a sok 
beszélgetés, és nevetés mellett, miközben a finom saslikot ettük. 

Az utolsó programunk a Csodák Palotájában volt, ahol az 
úgynevezett Buborék showt néztük meg. Később szabadprogram volt, 
és körbe nézhettünk egy kicsit. Sok érdekes kísérletet végezhettünk el 
mi is, több témában.  

A hazaút csendben telt, hiszen mindenki fáradt volt már a sok 
sétától, és a bőröndök cipelése miatt, de mindenki remek élményekről 
számolt be otthon.  

 


