KIRÁNDULÁS A CSODÁK PALOTÁJÁBA

Iskolánkban régóta hagyomány, hogy Diákönkormányzatunk tagjait különböző programokkal
jutalmazzuk társaikért végzett munkájuk miatt. Az idei évben, november 25-én a Külső-Pesti
Tankerületi Központ támogatásával a DÖK képviselők közül 20 fővel vettük nyakunkba a várost,
és látogattunk el a Csodák Palotájába.
A tanulók már egész héten izgatottan
várták a csütörtöki napot, hiszen az
első óra után rögtön indultunk a
buszra, hogy elég időnk legyen
megnézni

mindent

a

Csodák

Palotájában. Egy izgalmas vonat- és buszút után már ott is voltunk
a helyszínen, ahol fél órán belül egy érdekes, fizikai kísérletekkel
gazdagított előadás is várt a gyerekekre. Persze, aki nem az előadáson ült, épp felfedezte az illúziók
világát, megtapasztalta, milyen mágneses cipőben járni, a tükörszobában nézelődött, levegőágyúval
lövöldözött, vagy éppen Newtonnak köszönhető játékokkal szórakoztatta magát.

A hosszú barangolások, felfedezések, játékok minden
évfolyamból érkező tanulót lekötöttek, látogatásunk
utolsó fél óráját pedig egy izgalmas csocsómérkőzéssel
töltöttük. Rátkay Laura, Feigl Erik és Sallay Kíra
szaktanárok mindent beleadva küzdöttek az 5., 6., 7. és
8. osztályosok ellen. A hazafele tartó vonaton a „Ki
tanult ma valamit?” és „Ki érezte jól magát?” kérdésekre
egyhangúlag emelte mindenki magasba a kezét.
A DÖK kirándulás délután 2-kor ért véget, azonban úgy gondoljuk, hogy mindenkinek egy
felejthetetlen élmény maradt! Mi más tudná jobban bizonyítani ezt, mint az alábbi gondolatok a
tanulóktól…
Sallay Kíra

„Az tetszett a legjobban, amikor mindenki csocsózott. Meg az, hogy találtam új barátokat. Még az is tetszett,
hogy Erik bácsiék kikaptak. És a tudományos előadás.” – Debri Dávid, 5.a
„Nekem Newton almáskertje tetszett, de azért a csocsó is nagyon jó volt. Az illúziók is nagyon jók voltak, a
tükörlabirintus is tetszett, meg az űrös feladat sem volt rossz.” – Boda Milán, 5.b
„Szerintem nagyon jó volt, mert tetszettek a helyek (pl. tükörlabirintus, illúzió, levegőágyú, Newton almáskertje).
A tárgyak között volt egy olyan, ami a kedvencem lett, mert űrhajós feladatok is voltak.” – Fehér Rajmund, 5.b
„Az előadás nagyon jó volt és vicces. A játékok nagyon jók voltak. Nagyon jól éreztem magam.” – Drobinoha
Fanni, 6.A
„A kirándulásban a legjobban a mágneses folyadék tetszett. A fizikai kísérletes bemutató nagyon érdekes és
izgalmas olt. Newton almáskertje kiállítás volt a legérdekesebb.” – Fehér Nimród, 6.B
„Nagyon jó volt a Csodák Palotája. Sokat tanultam, láttam érdekes dolgokat. Nagyon vicces volt, én és a
barátaim nagyon kedveltük a helyet.” – Urbán Kata, 6.b
„Tetszett a bolygós rész, érdekes volt. Jó volt a mágneses rész is, érdekes dolgokat tudtam meg. Az előadás jó volt,
a poénok is jók voltak benne. Az asztalokban lévő játékokkal is játszottunk, azok is izgalmasak voltak.” –
Oszlánszki Alexandra, 6.a

„Szerintem nagyon jó volt ez a kirándulás! Sőt, imádtam! Ugyebár Erik bácsival és Kíra nénivel, és persze
Laura nénivel voltunk. A tanárokkal nagyon jól el lehetett viccelődni és beszélgetni. Szerintem nagyon jó volt.” –
Balogh Lizi, 7.b
„A kedvenc részem a kirándulásnál az előadás, az nagyon jó volt, mikor a bácsi kísérleteket mutatott be. Meg
mikor csocsóztunk Erik bácsival meg Kíra nénivel és az volt a legviccesebb, mikor Kíra néniék csaltak és úgy
nyertek. Az volt még a legjobb, mikor Lizi mondta, hogy feküdjek rá a fakír ágyra, Kíra néni is mondta és
ráfeküdtem. Az is tetszett, mikor alul és felül is volt tükör és ott nagyon jó képeket lehetett csinálni.” – Füzes
Angéla, 7.b
„A kirándulás összességében egész jó volt. A lányokkal sok mindenről beszélgettünk. A tükrös szoba az egész jó
volt, ott sok képet csináltunk. A vége felé már inkább a tanárokkal beszélgettünk. Igazából sokat nevettünk, de
jól éreztem magam. A fakír ágyat is kipróbáltam, nem volt vészes, nagyon nem is szúrt.” – Jálics Alexandra, 8.a
„Szerintem nagyon jó időtöltés volt. Jobban megismertük a tanárokat. Nekem a csocsó meg a majmos játék
tetszett, meg volt mikrofon, ahol meg lehetett süketülni. Szóval király volt, főleg, mert nem voltunk suliban.” –
Bangó Dávid, 8.b
„Nagyon jó volt a csocsó. Jó volt a tükör labirintus. A tanárok is kedvesek voltak, a közösség is jó volt.” – Végh
Krisztián, 8.b

