
8K-sok az erdei iskolában 

 

Idén a 8K osztály 2019. május 6. és 10. között egy 

kellemes hetet töltött a Bükkben, pontosabban a Rejteki 

Kutatóházban. 

Kalandunk első napján az esős, rossz idő sem fogott 

ki rajtunk, meglátogattuk Lillafüreden a Szent-Anna és a 

Szent-István barlangot. Sajnos barlangi állatokkal nem 

találkoztunk, de tömérdek mennyiségű cseppkövet 

láthattunk. A következő utunk a szállásra vezetett, 

berendezkedtünk, rögtön nekifogtunk pingpongozni és 

csocsózni. Este egy 

izgalmas, 

barlangászattal kapcsolatos, interaktív előadáson vettünk 

részt, amit Nagy Márton, volt neumannos diák tartott 

nekünk. Vacsora után sor került az első megmérettetésre, a 

nemek harca játékos vetélkedőre is. Egyébként egész héten 

folyt egy vetélkedés a lányok és a fiúk csapatai között. 

A következő napot 7:30-kor kezdtük és már 8:00-kor 

reggelivel várt az aznapi konyhafelelős csoport. Délelőtt 

megnéztük a rejteki kis kör tanösvényt, majd a bográcsolást segítettünk előkészíteni 

Tanárnőéknek (krumplipucolás, favágás illetve a bogrács megtisztítása), paprikáskrumplit 

főztünk. Ebéd után indultunk az első nagyobb túránkra, a rejteki nagy kör tanösvény 

megtekintésére. Tapasztalt és rendkívül tájékozott túravezetőnk, Harsányi Károly tanár úr 

segítségével rengeteg látványosságot meg tudtunk nézni, és emellett sok mindent megismertünk 

az itteni élővilágból. Estére értünk haza, és utána már csak egy vacsora, továbbá a pihenés 

következett, nem nagyon kellett minket altatni. 

 

Másnap reggel a szokásos időben volt a reggeli, de az indulás korábban, mint az előző 

napon. Mihelyt nekiindultunk a hét leghosszabb, legnehezebb túrájának, az első 100 méteren 

elfáradtunk. :D A Bükk-fennsíkra, a Nagymezőre kirándultunk, ott piknikeltünk délben. Jó 

hangulatban telt a visszaút, kisebb-nagyobb esésekkel, rengeteg nevetéssel, több megállóval, 

pihenővel. Estére Tanárnőék egy érdekes csillagászati bemutatót szerveztek számunkra a vacsora 

után. 

 

 



 

 

Csütörtökön egy újabb borús idővel kellett szembenéznünk, tehát benti programokhoz 

fordultunk. Nem unatkoztunk: sorversenyen mértük össze ügyességünket, kreativitásunkat, 

számháborúztunk a házban, ebéd után agyagedényeket 

korongoztunk egy kézművesmester segítségével, majd házi 

diákolimpiát rendeztünk pingpongból és csocsóból.  

Miközben mi kemény küzdelmet folytattunk az elsőségért, 

addig tanárnőék túrós sütit és forró teát készítettek nekünk. 

Este, vacsora után kvízfeladatokat töltöttünk ki, majd 

rábeszéltük osztályfőnökünket, hogy tanítson meg minket 

zumbázni. Igazi tehetségeknek bizonyultunk. Macsinka 

Gábor tanár úr ezen a napon készítette rólunk a legtöbb 

mókás fotót, videót. 

Kirándulásunk utolsó napján, pénteken, a miskolci vadasparkban kezdtünk, ahol rengeteg 

különleges és érdekes állatfajjal találkozhattunk, Majd ebéd után a Diósgyőri Várban vettünk 

részt jelmezes tárlatvezetésen. Lehetőségünk volt felpróbálni régi korok ruháit, felmásztunk a 

toronyba, és még a bájitalfőzdébe is benéztünk, hogy keverjünk egy kis bájitalt. Hazafelé 

megálltunk a Lillafüredi Kalandparknál, és kipróbáltuk a libegőzést is.  

Nagyon jól éreztük magunkat ezalatt a hét 

alatt, sokat tanultunk a természetről és egymásról 

is, igazi közösséggé értünk. Szeretnénk köszönetet 

mondani az iskolának a lehetőségért és a 

támogatásért, valamint osztályfőnökünknek, Szabó 

Julianna tanárnőnek és két kísérőtanárunknak, 

Harsányi Károly tanár úrnak és Macsinka Gábor 

tanár úrnak, hogy megszervezték nekünk ezt az 

erdei iskolát.  

 

Gyetvai Márk és Nagy Dávid  8K osztály 


