Május 25 és 26.-án mi, a 8. b osztály tanulói, kirándulni mentünk!
Első állomásunk a Bakonybéli Csillagda volt. A Csillagda nyitvatartási ideje miatt egy kicsit
még várnunk kellett a korai érkezés jóvoltából, de ezt se bántuk, mert legalább ez idő alatt
tehettünk egy rövid sétát a környéken. A Csillagdában egy humoros idegenvezető
segítségével végig néztük a kiállítást és sok új dolgot tudtunk meg a minket körül vevő
hatalmas világegyetemről. Többen felfigyeltünk arra, hogy az elhangzottak egy részével már
fizika órán is találkoztunk. Néztünk egy rövidfilmet az űrben pusztító Fekete lyukakról is.
Második állomásunk a várva-várt paintball párbaj volt Balatonfűzfőn. A tavalyi sikerek után
sokan nagyon várták már ezt a napot. Az érkezés után gyorsan kialakultak a csapatok és
kezdetét vette a beöltözés a védőfelszerelésekbe. Már ez is vicces volt. Néhányan nem
mertek vállalkozni a harcra, így ők boboztak, hintókáztak, vagy éppen nézelődtek és
fagyiztak. A másfél- két órás harc után a csapatok ismét megkapták oklevelüket, hogy idén is
sikeresen helytálltak, így indulhattunk tovább.
Balatonfűzfőt elhagyva Szigliget, pontosabban a Szigligeti vár várt minket. A vár a Balaton
közelében húzódik egy nagyobb emelkedőn, ahova nem kis kihívás volt felkapaszkodni a
meredek és hosszú, fákkal körül vett úton. A romhoz felérve mindenki először a kilátóhoz
futott, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk a Balatonra. Kicsit elidőztünk a várban, a fiúk
hintáztak, fotóztunk egy keveset a nagy szélben, és lementünk a vár alatt lévő kézműves
udvarba fagyizni.
A nagyon szép Szigliget után már mindenki nagyon fáradt volt, ezért Keszthelyre, a
szállásunkhoz vettük az irányt, ahol mindenki legszívesebben csak ledőlt volna az ágyába, de
előszőr a vacsorát kellett elfogyasztani. A vacsora után, még sétálgattunk egy kicsit
Keszthely főterén, majd visszaindultunk a szállásra. Este, annak ellenére, hogy a vacsora
előtt még mindenki meg akart halni a fáradtságtól, inkább beindult a „buli”. Körülbelül
hajnali 3-kor volt hajlandó a csapat elaludni.
Reggel, mindenki, teljes mértékben magától, korán kelt, de mégis nagyon fáradtak voltunk.
Viszont nem volt idő a vánszorgásra! Ezt a napot végig Keszthelyen töltöttük. Első
állomásunk a híres Festetics kastély és a gyönyörű kertje volt.
A következő program a vadászati múzeum felfedezése volt. Mindenhol kitömött állatok,
hatalmas termek, gyönyörű szarvasagancs dombor művek fogadtak minket. Tátott szájjal

jártuk végig a kiállítást, néhol egy ragadozó és prédája jelenetet, néhol egy nőstényért folyó
párbajt láthattunk a kitömött állatokból össze állítva. Ugyan ebben a helyiségben, volt a
makett kiállítás is, ami még jobban lenyűgözött minket, az élethűen kialakított aprócska tájak
miatt.
Hosszú séta során, de eljutottunk a Keszthelyi kikötőbe, ahol, Mariann néni volt olyan
aranyos, az osztály pénzből mindenkinek vásárolt ebédet gyros, hotdog vagy lángos
formátumban, ezt követően pedig még egy darabig elnézelődtünk.
A kirándulás utolsó programja a séta hajókázás volt. Remek érzés volt a hullámokon
ringatózni és csak bámulni a tájat.
Végül felszálltunk a buszra és már csak haza felé haladtunk, ahol végre kipihenhettük a két
nap fáradalmait.
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