
Osztálykirándulás a csomorkányi templomromhoz 

2021. szept. 9.-én a 9.c osztály elindult osztálykirándulásra a 

csomorkányi templomromhoz. 

A majdnem két órás utat biciklivel tettük meg. Út közben 

feladatokat oldottunk meg, ami a csapatversenyhez volt szükséges. 

Négy vagy öt fős csapatokban kellett megoldanunk az adott feladatot. 

Az út közben viselnünk kellett láthatósági mellényt ugyanis a városon 

kívül is közlekedtünk. 

Miután megérkeztünk ettünk, ittunk és pihentünk. Nem sokkal később egy kedves 

osztálytársam mamája hozott nekünk palacsintát. Utána csapatépítős játékokat játszottunk, 

hogy jobban megismerkedjünk egymással. Ezután szabadfoglalkozás következett, 

beszélgettünk, a fiúk fociztak és sétáltunk. Néhány óra múlva pedig elindultunk haza. Ám a 

visszaút sem ment döcögésmentesen. Ugyanis Dávid a biciklijével belehajtott a bozótba és 

kilyukadt a biciklikereke, így majdnem két órát vártunk, hogy megcsinálják. Ez nem nagyon 

sikerült, így fel kellett hívni a szülőket, hogy jöjjenek el Dávidért, mert nem tudott tovább 

menni. Ezt követően Dávidot hazavitték, mi meg indulhattunk tovább. Ezután visszaértünk a 

sulihoz, onnan meg mindenki hazament. 

Összegezve szerintem ez egy nagyon jó osztálykirándulás volt, a nehézségek ellenére 

sikerült jobban összebarátkoznunk és megismerni egymást. 

              

Zaka Rebeka 9.C 



Osztálykirándulás a csomorkányi templomromhoz 

2021. szeptember 9.-én elindultunk a hosszú biciklis túránkra.7:50-kor volt a 

gyülekező és 8:00 óra után el is indultunk. 

A kirándulás folyamán csapatokra váltunk szét és 

feladatokat oldottunk meg. Voltak megadva kérdések és 

azokra kellett válaszolnunk 4-5 fős csoportokban. Mikor 

kiértünk a városból, láthatósági mellényt kellett 

viselnünk. 

A körülbelül 2 óra biciklizés után, amikor odaértünk 

ettünk, ittunk. Később a  templomromnál készültek 

osztályképek is.            

     

Játszottunk közös játékokat, szintén csapatban. Utána mindenki azt csinált, 

amihez kedve volt. A fiúk fociztak, Mi lányok pedig beszélgettünk. Majd 2,5-3 

óra múlva elindultunk haza. Na de a vissza út kicsit hosszabb lett, mint 

terveztük, merthogy az egyik osztálytársunknak kilyukadt a kereke és sajnos 

több, mint egy órát vártunk arra, hogy tudjunk tovább menni. Szerencsére a 

fiúknál voltak szerszámok, de ez nem segített abban, hogy problémamentesen 

menjünk tovább, úgyhogy haza kellett vinni. Ezután folytattuk az utat hazafelé. 

Mivel a lyukas kerék elég sok időt vett igénybe, ezért több idő volt, hogy 

visszaérjünk. Majd körülbelül 2 óra múlva visszaérkeztünk. Ezen napon a 



megtett táv 48 km volt. Összességében szerintem egy jó osztálykirándulást 

tudhatunk magunk mögött és jó volt jobban megismerni egymást. 

Gódor Jázmin 9.C 



Élménybeszámoló 

9. évfolyam, magyar-történelem szak 

 

             Egy nagyon jó hangulatú, ismerkedős, csapatépítő kirándulásról szeretnék írni. 

A kilencedik évfolyam magyar-történelem szakos osztálya, 25 fő tanulóval és kettő tanárral 

Mórocz László osztályfőnök úrral és Ollé Tamás tanár úrral Mártélyra mentünk kirándulni. 

Igazi kihívás volt számunkra ez a kirándulás, hiszen gyalogtúra keretében valósult meg.  

Az iskolából indultunk, majd a mártélyi útnál lévő vámháznál mentünk, Körtvélyest is 

érintettük, a töltésen haladtunk egészen Mártélyig. 

Az úton nagyon jó hangulat 

volt. Sokat beszélgettünk, 

nevettünk.  Az 

osztályfőnökünk 

feladatlapokat állított össze, 

melyek feladatait csapatokba 

osztva kellett megoldanunk. Érdekes témák voltak (például vasút története, Mártély története, 

versírás, ami a csapat tagjait jellemezte). 

Amikor Mártélyra kiértünk, 

közös paprikás krumpli 

főzésébe fogtunk szülői 

segítséggel. A főzés 

fortélyaival ismerkedve 

krumplit pucoltunk, hagymát 

daraboltunk illetve a többi alapanyagot készítettük elő. Elég hamar el is készült a finom ebéd, 

amit jóízűen elfogyasztott az osztályunk.  

            Úgy érzem, lehetőségünk volt közelebbről megismerni egymást. Jó volt látni, egy célért, 

egy feladatért közösen dolgozunk. Mi egy kialakulóban lévő, nagyon jó osztályközösség 

vagyunk és leszünk.  

 

 

Bereczki Dávid 9.C 

                  

 


