
ERDEI ISKOLA 

 

A Kossuth Lajos Gimnáziumba már szinte hagyománnyá vált, hogy az érettségi 

szünetben a hatodik évfolyam tanulói, erdei iskolába mennek. Ebben az évben a 

Bükki Nemzeti Parkban, Rejteknél került sor a megrendezésre. 

Május 2-án hétfőn reggel indultunk autóbusszal, sajnos négy osztálytársam 

betegség miatt nem tudott részt venni a kiránduláson. Az első megállóhelyünk 

Egerben volt, Helga néni négy csapatra osztott minket és egy városismereti 

vetélkedőn vettünk részt, ahol egy tesztet kellett kitöltetni. Örömünkre, a mi 

csapatunk lett az első. Amikor odaértünk a szállásra, mindenki felrohant az 

emeleten lévő szobákba, hogy gyorsan lestoppolja az alvóhelyét. Az első 

programunknál, két részre lett osztva a brigád. Amíg az egyik része kézműves 

foglalkozáson vett részt, addig a másik fele madarat gyűrűzött. A 

madárgyűrűzés után megvacsoráztunk. A vacsorához az „A” jelű csapat terített. 

Amíg ők elmosogattak, a többieknek volt egy pici szabadidejük, majd 

következett az esti program, amivel tanáraink azt ellenőrizték, hogy a nap 

folyamán mennyire figyeltünk oda. 

A második nap 7 órakor kellett kelnie annak a csapatnak, aki terített a 

reggelihez, a többieknek csak fél nyolckor. Reggeli után egész napos túrán 

vettünk részt, ahol sok érdekességet láttunk. Például: láttunk vörösfenyőt, 

lucfenyőt, szalamandrákat. A túra vége felé elmentünk a Balla-barlangba. A 

vacsora körüli munkák ugyanúgy lettek meghatározva, mint az előző nap. 

A harmadik napon, vízminőség vizsgálat következett, amíg a többi csapatnak 

interjút kellett készíteni az előző napok eseményeiből. Ezt követően az összes 

csapatnak végig kellett mennie egy akadálypályán. A délután folyamán az Imó-

kői forrásbarlanghoz sétáltunk el. 

A negyedik nap során elmentünk Lillafüredre, ahol ellátogattunk a Szent István 

barlangba, utána megnéztük Herman Ottó nyaralóját. Ezután a Massa 

Múzeumba mentünk el, és megnéztük a Fazola testvérek munkáit. Amikor 



visszaértünk a szálláshelyre, számháborúzás következett, sajnos közben a 

legjobb barátomnak betört a feje. Mindenki nagyon izgult addig, amíg vissza 

nem értek Helga nénivel a kórházból. A szülei este eljöttek érte és hazavitték. 

Az utolsó napnak így eggyel kevesebb diák vágott neki. A délelőtt folyamán 

felvételre kerültek az interjúk. Az ebédet egy helyi étteremben fogyasztottuk el. 

A haza érkezésünk 16 óra körül történt. 

Nekem a reggeli étkezések tetszettek a legjobban, mert a rengeteg finomság 

közül, mindenki a kedvencét választotta reggelire. Szerintem, mindenki nagyon 

jól érezte magát. Sajnálom, hogy csak hatodik osztályban van lehetőség az erdei 

iskolában való részvételre. 

 

Balla Norbert 

6. osztályos tanuló 


