
A nyolcadikosok kirándulása 

A nyolcadikosok, 

mint ballagó 

osztály idén két 

napos 

osztálykiránduláso

n vehettek részt, 

amit Baján a 

Petőfi-szigeten 

töltöttek el. Erre 

június 8-9. került 

sor. 

A kirándulás egy 

40 perces 

vonatúttal 

kezdődött, majd egy félórás sétával folytatódott, ami nem feltétlen dobta fel a 

diákokat. Amikor beértünk a szállásra, mindenki fáradtan kereste meg a 

szobáját és választott magának ágyat. Az egész kirándulást jellemezte, hogy a 

programok között volt időnk pihenni és kicsit felfedezni a sziget környékét. 

Kipakoltunk, majd pihentünk, beszélgettünk egészen az első programunkig, ami 

egy múzeumlátogatás volt. a Bagolyvárba látogattunk el, ami Miskolczy Ferenc 

emlékháza. Nagy meglepetésünkre a festőművésznek Őcsényről is volt 2 

festménye. A látogatást követően nem a szállásra mentünk, hanem kint 

maradtunk a Sétáló utcában ebédelni, nézelődni és beszélgetni. Mikor mindenki 

végzett, visszamentünk a szállásunkra, ahol megint csak pihentünk és 

beszélgettünk. Ezt követte a mindenki által várt strandolás és hajókázás. A 

Sugovica partjához mentünk és először napoztunk és fürödtünk a már langyos 

folyóban. Kis idő után megérkezett az osztályfőnökünk férje, aki elvitt minket 

körbehajózni a szigetet. Mindenkinek volt lehetősége vezetni, ez volt, akinek jól, 

volt, akinek kevésbé jól ment, de mind élveztük. Egészen vacsoráig kint voltunk a 

parton, majd elfogyasztottuk szállásunk vacsoráját. Este volt lehetőség a szálló 

focipályájának kipróbálására, amit ki is használtunk. Az izzasztó meccs után 

átöltöztünk, és akinek volt kedve, lejött a partra az éttermekhez. Itt legtöbben 

egy vendéglőbe ültünk be alkoholmentes italokat fogyasztani, mások a Sugovica-

parti lépcsőn üldögélve gyönyörködtek az esti folyóparti fényekben, majd 
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visszamentünk a szállásra alváshoz készülni. Másnap délelőtt egy kalandparkba 

mentünk, de az oda vezető úton megkerestünk egy geo ládát is. A kalandpark 

izgalmas és fárasztó volt, emellett mindenkinek nagyon tetszett. Az ebédet nem 

a szállásunkon, hanem egy vendéglőben ettük meg, ahol sokalltuk a víz árát de 

finom volt az étel. Ezt követően még utoljára visszamentünk a szállásra, innen 

pedig kis idő elteltével indultunk a vasútállomásra.  Útközben megálltunk fagyizni 

és vásárolni a Sétáló utcában, majd hazajöttünk egy késő délutáni vonattal. 

Az egész kirándulást a vidámság szőtte át, de sajnos belevegyült annak a 

tudata, hogy nemsokára elballagunk ebből az iskolából. Véleményem szerint 

mindenki nagyon élvezte a kirándulást és méltóan búcsúztunk el egymástól és az 

általunk szeretett és tisztelt osztályfőnökünktől. 

       Demkó Petra 8. osztályos tanuló 
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