
5. osztály kirándulása 

Május 14-én, iskolánk 5.a és b osztályos tanulói és kísérőik, izgatottan indultak el 

fél 8 körül.  

Mikor a buszra felültünk, elbúcsúztunk egy 3 napos kirándulásra indulva. Első 

megállónk a tihanyi Levendulaház volt. Itt sok érdekes dologban volt részünk. 

Elsőnek egy filmvetítést néztünk meg, ez arról szólt honnan származik a 

levendula. Majd csoportokra oszlottunk. Egy feladvány során megismerkedtünk 

a Tihanyi-félsziget földrajzával. Majd levendulazacskót készítettünk. Azután 

osztályokra oszlottunk, így tettünk egy kis erdősétát. A séta után elmentünk a 

Levendula fagyizóba. Az ízletes fagylalt után felsétáltunk a tihanyi apátsághoz. 

Gyönyörködtünk a balatoni kilátásban. Aztán a busz elvitt minket vacsorázni. A 

vacsora után elvitt egy pontig ahonnan már kisbusszal mentünk tovább, mert a fák 

benőtték az utat. 

Miután mindannyian az erdei iskolába értünk, mindenki elfoglalta a helyét és 

kipakoltunk. Ezután kimentünk a nagy udvarra és az iskolából és otthonról hozott 

eszközökkel elfoglaltuk magunkat. Mikor már kint sötét volt, bementünk. Mivel 

egész éjjel esett az eső, másnapra elmaradt a buborékfoci és a sárkányhajózás. 

Reggelizés után olyan 10 óra körül indultunk el körülbelül egy 40 perces séta után, 

kickbike túrára. Átkeltünk a balatonfüredi Tagore sétányon, majd a buborékfoci 

helyett egy kalandparkban íjászkodtunk. Majd a sétányon megálltunk étkezni. 

Ezután sétahajókáztunk. A sétahajókázás után visszamentünk a buszmegálló 

ponthoz és szintén körülbelül egy 40 perces séta után értünk a szállásra. Vacsora 

után kint az udvaron töltöttünk egy kis időt. 

A harmadik napon már nyüzsögtünk, ezért reggeli után már pakoltuk a cuccainkat. 

Mikor a kisbusz már mindenkit kivitt a szállásról, elindultunk megnézni a 

Szigligeti-várat. Szerencsénk volt, mert pont odaértünk egy bemutatóra, ahol mi 

is kipróbálhattuk a régi harci eszközöket. A bemutató után felmentünk a vár 

tetejére. A vár bejárása után Tapolcára mentünk solymász bemutatóra. Itt mi is 

kipróbálhattuk a solymászkodást. Mikor hazafelé vettük az utat, bementünk Zircre 

egy kis fagyizásra és sütizésre. 

Igaz fáradtan, de tele élménnyel érkeztünk haza. 
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