
Erdei iskola 
A június3-5-ig erdei iskolában voltunk, ötödik és hatodik 
osztályosok, a Mecsekben.  
Szerdán kora reggel fél 7 óra körül már mindenki ott állt 
a parkolóban és vártuk a buszt. Megjött a járgány és 
mindenki választott magának helyet ahova szeretne ülni, 
pár órát utaztunk nagyon hamar odaértünk. Mindenki 
elfoglalta a szobáját mi a 12-es szobában voltunk 10-en. 
Nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze 
Ahogy oda értünk máris mindenki étkezéshez látott ki mit 
hozott azt evett.  
Később egy kis ismertető feladat a talajról. Adri nénivel, 
aki egyben a tanárunk is volt és a túravezetőnk is, 
kimentünk az erdőbe, és megismerkedtünk sok-sok 
növénnyel és állattal.  
Mikor már minden állatot megismertünk levettük a 
cipőnket és a zokninkat és egy ki érdekes játékkal 
folytattuk. Bekötöttük egymás szemét és megfogtuk az 
előttünk álló vállát, és Adri néni vezetet minket. Szóval mi 
voltunk az úgy nevezett 1000 lábú.  
Visszamentünk és megismerkedtünk Rita nénivel, aki sok 
érdekes jelzést tanított meg nekünk és a csapatunk egy 
kis házit is kapott. Minden csapatnak egy nevet kellet 
kitalálnia és egy emblémát elkészítenie. Majd később egy 
kisebb túrán vettünk részt. Majd ismét ki mit hozott azt 
ette ebédre.  
Estefelé kézműves foglalkozáson lehettet fonalas 
grafikával megismerkedni. Végre jött a vacsora, amit az 
ebédlőben fogyasztottunk el rakott krumpli volt mindenki 
számára. Vacsora után, mint mindig fogmosás és 
zuhanyzás. Sajna először nem minden lánynak sikerült a 
meleg vizet megnyitni csak a hideget, így első nap hideg 
zuhany lett. Mikor már mindenki lezuhanyozott lefekvés 
következett, de mindenki csodájára Hédi néni felolvasott 
nekünk két mondát. A végére mindenki elaludt, de nagy 
nehezen.  



Reggelre virradt és mindenki felkelt fogmosás satöbbi, és 
mindenki készülődött a nagy túrára. Elmentünk 
reggelizni és a túrára egy kis csomagot kaptunk. 
Elindultunk életünk legnagyobb túrájára. Beértünk egy 
erdőbe ahol sok érdekes dolgot tanulhatunk meg. Meg 
néztük a Mésztufa lépcsőket és a Mészkő barlangot. 
Elkezdett zuhogni az eső mikor már visszafelé indultunk. 
Mindenki csak úgy csúszkált kivéve a tanárokat, ők egyet 
sem estek. Végre elállt az eső és kiértünk az erdőből Hédi 
néninek támadt egy jó ötlete „Csináljunk osztályképet 
ilyen koszosan sárosan” Rózsa néni kapta a 
fényképezőgépet és fotókat készített.  
Vissza értünk a táborba és mindenkinek volt egy kis 
szünet, amikor mindenki lezuhanyozott, mert nagyon 
sárosak voltunk.  
Este csapatokba álltunk és természetről szóló dalokat 
gyűjtöttünk. Végül lefekvés előtt minden csapat a gyűjtött 
dalok közül választott egyet és elénekelte. Egy képet is 
kiraktunk, ami a dalhoz kapcsolódik. Megint a lefekvés 
következett és Hédi néni most altatódalt énekelt nekünk. 
Reggel Rudi bácsival ismerkedtünk, meg aki az erdőről 
mesét nekünk.  
A foglalkoztató teremben értékelés következett, mert 
minden nap a tanultakról fabatkáért kérdéseket tettek 
fel.  
Végre a fürdés következett, ami egy Termál Fürdőben 
zajlott. Nagyon elvoltunk, mert a víz jó meleg volt. 
Kitalálta két fiú hogy, vonatozunk. Mindenki, megfogta az 
előtte álló, vagyis lebegő vállát és vonatoztunk. Közben 
pedig a megy a gőzöst énekeltük. 
Sajnos a fürdésnek vége lett, mert jött értünk a busz Éva 
nénivel. Összepakoltuk a holminkat és elindultunk haza. 
A buszon egyszer csak valaki megszólalt, „Ki a király?” És 
majdnem minden gyerek rávágta „Őcsény!” Haza értünk 
mindenki anyukája és apukája a parkolóban várt. Szóval 
nagyon jól telt ez a három nap. 
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