
9.b öko-osztálykirándulása a pusztavámi Vajda János Erdei Iskolában 

 

Az Ökoiskola cím elnyerésével és a Gimnáziumunk Pedagógiai Programjában foglaltak 

szerint minden évben, az egyik kilencedikes osztály 3 napra részt vesz az erdei iskola 

programban. Ebben az évben Gőgh Zoltán tanár úr 9. b osztálya vállalta, hogy az 

osztálykirándulásuk egyben erdei iskolai táborozás is legyen. A tábor pénteken kezdődött és 

vasárnap fejeződött be. A kijutásban a szülők is segítettek, melyért köszönet jár, hiszen a 

gyerekeken kívül a felszerelésüket is kihozták. Az erdei iskolában Varga Csilla fogadott minket, 

aki egy rövid tájékoztatás és szabályzat ismertetése után átadta a szobákat a diákoknak és a 

tanároknak. Hogy ne maradjon élmény nélkül az ifjúság a vacsora után és egy kis játékot 

követően éjszakai túrát szerveztünk. Az este leszálltával, kilenckor elindultunk a szállás 

mögötti erdőbe. A cél az éjszakai állatok hangjainak megfigyelése volt, mely teljes némaságban 

a legélvezhetőbb. Bár az erdő nem tűnik veszélyesnek, mégis egy rövid szabály-ismertetés után, 

kissé megszeppenve elindult a társaság a túrára. Volt zizegés, ágroppanás és neszezés, ennek 

ellenére mindenki nagyon fegyelmezetten követte Eichardt János tanár urat. A kb. félórás 

gyaloglás után értük el a Malom Panzióhoz tartozó „vadasparkot”, ahol vaddisznót, őzeket, 

muflont és dámvadakat lehetett látni nappal. Ám éjszaka teljesen más élmény megnézni az 

állatokat. A diákok nagyon élvezték és a „félelmetes” jelző nem maradt el a túra végi 

beszélgetéseknél sem.  

Másnap, a reggelit követően becsomagoltuk a hátizsákjainkba mindazt, ami a közel 25 

km-es Csókakőhöz vezető túrához szükséges volt, majd kilenckor elindultunk. Ragyogóan 

sütött a Nap, a hőmérséklet egyre nőtt. Szerencsénkre az erdő hűvös volt, s a túra nagy részében 

is erdőben haladtunk. Sok érdekességet láttunk útközben: növényritkaságokat, védett állatokat 

stb. Az odaúton a diákok olvasták le a térképről merre menjünk, és ezt szerencsére mindig 

helyesen adták meg. Így nem kellett kószálnunk az erdőben. A cél, Csókakő talán az egyik 

legszebb kilátással rendelkező várunk. Egy órás pihenés után indultunk vissza, és késő 

délutánra, a vacsorára visszaértünk a szállásra. Az élmény „meg volt” és az se bánta meg, aki 

kisebb-nagyobb problémája miatt nehezményezte a túra hosszát. Aznap minden diák hamarabb 

elcsendesedett, hiszen kifáradt a nagy kirándulásban. 

Vasárnap egy igazi „tábori élménnyel” gazdagodott az ifjúság! Hangos és fütyüléstől 

zengő ébresztővel kezdődött a nap. A tábor vezetése egy fiatal, atraktív edzőpalántával kívánta 

emlékezetessé tenni a napot, mellyel felidézte a „klasszikus” táborok hangulatát. Hétkor 

kelltette őket és reggeli tornával emelte a vérnyomásukat az udvaron. Volt, aki émelygett, és 

volt, aki kissé nyűgösen, de teljesítette a tornafeladatokat. A reggeli után már csak egy rövid 

sétára maradt idő. Megnéztük a „vadasparkot”, immár nappali fényben. Élvezetes kis túra volt, 

mely során a gyerekek közelebbi kapcsolatba kerültek a vadállatokkal.  

Összességében remek hangulatú és élményekben gazdag erdei iskola volt. 

 


