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2 és fél órás buszút után érkeztünk meg a szállásunkhoz. Felfedeztük a terepet, majd 

indultunk az Oxygen Adrenalin Parkba. Kedves csoportvezetőnk segítségével birtokba vettük 

a játékokat. Kipróbáltuk a hajtányt, a különleges bicikliket, melyek okoztak némi nehézséget, 

de jót nevettünk magunkon, meg egymáson. Ezután íjászkodtunk is, de az eredmény 

megmutatta, hogy nem igazán ez lesz az osztályunk sportja. Viszont ez sem rontotta el a jó 

kedvünket. Miután itt végeztünk, tovább mentünk a bobpályához, ahol kiderült, a fék 

fogalmát nem igazán ismerjük. Eljött a vacsora ideje, így visszatértünk a szállásra és végre 

elfoglalhattuk a szobáinkat. Kedvenc helyünkké vált a közeli játszótér. A körhinta okozott pár 

kellemetlen pillanatot, de az nem tartott sokáig. Másokkal is ismerkedtünk, új barátokat 

szereztünk. Az este jó hangulatban telt, és persze mindenki időben lefeküdt. Már csak az a 

kérdés, kinek mi az időben. Hangoskodásról azonban szó sem volt. 

A másnapot reggelivel indítottuk majd ismét útnak indultunk a kalandparkba, ahol egy 

speciális pálya feladatait teljesítettük, már aki merte. Ezután egy függőhídon sétáltunk át, ahol 

csodás látvány tárult elénk, de persze tériszonyban sem volt hiány. Visszatértünk a szállásra 

majd némi pihenő után felmentünk a Sástó kilátóra, és egy apró túrát is tettünk az erdőben. Az 

első két nap csúcspontja sokunk számára a kirakodóvásár volt. Mindenféle kacatot 

megvásároltunk, szó szerint mindenfélét. Legyen szó robbanópatronról, gumi kígyóról vagy 

akár világító szemű, nyávogós majomról. Szombat este tábortüzet gyújtottunk és azt 

körbeülve gitárkísérettel énekeltünk. Vasárnap reggel indultunk az üvegmanufaktúrába, ahol 

elkápráztatóan tehetséges emberek munkáját láthattuk, és mi magunk is kipróbálhattuk az 

üvegfújás mesterségét. Ezután a Siroki várat látogattuk meg. A felfelé vezető út igen 

megviselte a társaságot, de megérte. A lefelé út gyorsabbra sikerült, hiszen mindenki sietett a 

közeli fagyizóhoz.  A hazaút során mindenki megcsendesedett.  

Összességében egy csodás osztálykiránduláson vagyunk túl, ami nagyon jó hangulatban 

telt. Ezúton is szeretnénk megköszönni Mónika néninek és Tibi bácsinak a csodás élményeket 

és azt, hogy velünk tartottak. 
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