Október 15-e, a
Felejthetetlen Tanítási nap
2016. október 15-én lehetőség nyílt a 9-10. évfolyamos diákoknak egy tanulmányi
kiránduláson részt venni Budapesten. Természetesen nagyon sokan csaptak le az ajánlatra.
Összesen 90 diák vett részt az eseményen. A pénteki nap folyamán már lehetett érezni az
izgalmat az érintett évfolyamokban, nagyon vártuk a kirándulást.
Mikor szombat reggel felkeltünk, izgatottan készülődtünk, majd célba vettük a vasútállomást.
Mondanom sem kell, ezen a napon élettel telik voltak a vonatok. Sokan a hosszú, fárasztó hét
után most látták egymást először, és kihasználva az alkalmat, kis csapatokba szerveződve
mindenki hosszas beszélgetésekbe kezdett. Nagyon boldogok voltunk, hogy kaptunk egy
ajándék napot. Az utazás során megismerhette egymást a 2 évfolyam, ami nagy segítség volt a
kilencedikeseknek és a tízedikeseknek egyaránt.
Amikor felértünk a fővárosba, Kelenföldön átszálltunk az M4-es metróra, és folytattuk
utunkat a Nemzeti Múzeum felé, kirándulásunk első színhelyére. A múzeum sok érdekességet
rejtett magában. A különböző évszázadok divatjai, fegyverei, sőt még több száz éves
hangszereket is megcsodálhattunk. És természetesen olyan emléktárgyakat, festményeket is
megnézhettünk, melyek akaratlanul is eszünkbe jutatták, mennyi mindent kellett a magyarnak
átélnie a forradalmak illetve harcok során. Betekintést nyertünk a régi mindennapokba,
megnézhettük milyen volt egy dolgozó szoba, egy háló, sőt Bírósági terembe is bemehettünk
mely teljesen máshogy nézett, ki mint manapság. Számos dolgot ismerhettünk meg, ami
fontos szerepet tölt be Magyarország történelmében.
A múzeumi látogatás után a csapat kétfelé szakadt, ugyanis a múzeumi látogatás után
alkalmunk nyílt választani, hogy hova szeretnénk menni. A Horror háza és a
szabadfoglalkozás közül lehetett választani. 66-an az érdekesnek és kellően ijesztőnek hangzó
Horror házát választották, ahova 2 tanár úr kísérte el őket. Póczos Tamás és Handl Attila tanár
urak vállalkoztak a feladatra.
A Horror háza remek elfoglaltságot jelentett. Egy rövid regisztráció után egy nagyon hosszú
várakozás következett. Mivel sokan jelentkeztek a Horror házába, a várakozási idő a normált
is meghaladta, voltak olyan csapatok is akiknek körülbelül 3 óra hosszát kellett várniuk arra,
hogy bekerülhessenek. A sok élménybeszámolóból viszont ez egyáltalán nem szűrhető ki. A
horrorisztikus élmény elfeledtette mindenkivel az unalmasnak bizonyult várakozást és
hatalmas élménnyel gazdagodtak.
De természetesen ugyan kis létszámban, de voltak olyan tanulók is akik inkább a békés,
nyugodt kikapcsolódást választották. A 14 diák két tanárnő Sáhóné Varga Katalin és
Mészárosné Fülöp Laura tanárnővel célba vették a Budapesti MOM parkot, ahol mindenkinek
sikerült kedvére való elfoglaltságot találni. Voltak, akik moziztak egy jót, de akadtak olyanok
is, akik vásároltak, esetleg beültek a kávézóba és egy forró ital mellett megvitatták az élet
nagy kérdéseit. Voltak, akik a könyvesboltban töltötték a nap legnagyobb részét, fürkészve a
polcokat, hátha találnak valami érdekeset, de voltak olyanok is, akik a japán kultúrát tartották
elsődlegesnek, és beültek a helyben található SUSHI étterembe.

Összességében a nap remekül telt! Tanulhattunk is belőle, úgy ahogy egy tanulmányi
kiránduláson illik, és még jól is érezhettük magunkat! Számomra ez a nap tökéletesre
sikeredett, és azt kívánom, ennél rosszabb kirándulásunk sose legyen! 
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