
 

Tanév végi túra az ötödik osztályosokkal 

 

Az osztály még az elmúlt év őszén tett egy maradandó élményeket adó gyalogtúrát Őrbottyán és 

Csomád között. Azonnal el is határoztuk, hogy a tanév folyamán minden egyes évszakban 

felkeressük kedvenc tartózkodási helyünkké vált erdei tisztásunkat. 

Sajnos a megváltozott tanrend miatt, e tervünkről kénytelenek voltunk egy időre lemondani. 

Időközben a szigorítások feloldása miatt, a kültéri programok újra megszervezhetővé váltak. Bár 

sokunkban ismételten felmerült a gondolat, hogy jó volna lezárni a tanévet egy személyes 

találkozásra alkalmas kültéri programmal, ezt most maguk a gyerekek és szüleik kezdeményezték. 

Annak ellenére, hogy kissé kicsúsztunk a tanév szorgalmi időszakából, jómagam is nagyon örültem 

a kezdeményezésnek. Úgy gondoltam, hogy a régóta tervezgetett gyalogos túra valóban méltó 

lezárása volna ennek a különlegessé vált tanévnek. 

Sajnos a tanulók nyári elfoglaltságai miatt esélytelennek tűnt a teljes 27 fős osztálylétszám 

összeverbuválása, de megtaláltuk a legjobb megoldást. A csapat két időpontban túrázik, mivel 

minden tanuló a saját nyári programjához igazítva választott a két felajánlott lehetőség közül. 

Így június 30-a reggelén, 16 fő leendő hatodikossal indultunk útnak a ragyogó napsütéses időben. 

Az előző napi viharos időjárás némi enyhülést hozott a forró napok után, így a nyári melegben sem 

okozott gondot a tisztáshoz vezető út megtétele. Dacára annak, hogy egészen más, hosszabb 

útvonalon haladtunk, mint az ősszel, hogy jobban megismerjük Csomád környékét. 

 

A tisztáson megpihenve jót falatozott mindenki, majd bújócska, fogócska, „gunyi-építés” volt az 

elfoglaltság, de tudtunk egymással beszélgetni, viccelődni, kártyázni is. Nagy tanulsága a 

kirándulásnak, hogy egy ilyen alkalom időtartama alatt a telefonoknak és az egyéb elektronikus 

eszközöknek inkább otthon volna a helyük. Visszafelé ugyan nagyobb volt a meleg, de egy 

rövidebb útvonalon hamar az iskolához értünk. 



 

 

Igazán jó volt végre személyesen találkozni a gyerekekkel hosszabb időre is, akikkel hónapokig 

csak online felületeken tarthattunk kapcsolatot. Az új tanrend minden újdonsága ellenére is 

bebizonyította, hogy a gyerekek életében jelenlévő kiterjedt személyes kapcsolatok semmi mással 

nem pótolhatóak. 

Július 10-én megismételjük a túrát az osztály többi tanulójával, illetve azokkal, akik a mai napon 

jelenlévők közül „duplázni” szeretnének. 

Kelemen Ildikó osztályfőnök 

 



 

 


