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1. nap 

Az iskola előtt gyülekeztünk osztályonként, majd elindultunk az iskolát és környékét felfedezni. 

Délután buszra szálltunk és a Mátra Múzeumba látogattunk, ahol megnéztük a 

természettudományi pavilont. Ezt követően a gyöngyösi Fő térre sétáltunk, ahol egy érdekes 

versenyt hirdettek, miszerint amelyik osztályból a legtöbb fénykép készül idegenekkel, az az 

osztály nyer. Visszaérve Mátrafüredre a Hanák Kolos kollégiumot is meglátogattuk. 

Vacsora után az iskolaudvaron osztályonként felsorakoztunk és az erdész/vadász himnuszokat 

tanultuk. Az esti program kincskereséssel zárult. 

Visszaérve a szobákba, pizsamába öltöztünk és a lányokkal a kiskonyhában összeülve 

megismerkedtünk. A felsőbb éves tanulók  ismertették a kollégiumi szabályokat  és pár 

hasznos információval láttak el minket. 

 

2. nap 

Reggeli után a kisérő tanárokkal/diákokkal a Hanák Kollégiumba mentünk, ahol csapatokat 

alkotva ügyességi és játékos feladatokat oldottunk meg. Az iskolában a táboroztató diákok 

elkezdték a gólyaavató bulit szervezni, s amíg az aulában pakolták ki a székeket, addig mi 

szobáinkban pihentünk és ismerkedtünk egymással. Miután minden elő lett készítve, 

elkezdődött a játék. A feladatok között volt: seprű tánc, lufitaposás kezén fogva, lufi dobás,  

lufi borotválás, majd jött a „borotva-hab háború”, ahol mindenkinek jutott bőven a habból. Az 

iskola udvarán ügyességi feladat várt ránk: lisztes giliszta és bakancstakarítás. Majd picit 

később focimeccsen szurkoltunk, amit a tanárok nyertek meg. 

A vacsora bográcsban készült, babgulyás volt a menü. Este az aulában a Mátráról néztünk ppt-

t és a gombákról is hallottunk előadást, amit Dredor Dominik tartott, aki játékos Kahoot – 

feladatokkal színesítette a programot. 

Véleményem szerint az esti bulit senki sem fogja egyhamar elfelejteni! 

 

3. nap 

Reggeli után az iskola előtt gyülekeztünk és elindultunk Sástóra. Gyönyörű erdei útvonalon 

mentünk, a forrásnál egy 20 perces pihenőt tartottunk, majd folytattuk utunkat a célállomás 

felé. A helyszínen lehetett kacsaeledelt venni, sétálni és a merészebbek a kilátóba is 

felmentek. Délután mindenki fáradtan, de élményekkel teli indulhatott haza. 

A két és fél nap alatt sok új barátot és életre szóló emlékeket szereztünk. 

Juhász Eszter, 9. b  


