
Az útvonalat magunk választottuk, a bogácsi templomtól 
indultunk. 

Érintettük a falu kilátóját, majd az erdei úton, turistajelzések 
segítségével átgyalogoltunk Szomolyára. Közben kökényt 
kóstoltunk, magaslesre kapaszkodtunk, vidáman beszélget-
tünk. Megnéztük a barlanglakásokat, majd a Nagyvölgy-tetői 
kilátó meghódítása következett.

A nap fénypontja a kaptárkövek megpillantása volt. Ezen a 
természetvédelmi területen 8 kaptárkövön 117 fülke látható, 
melyeket a riolittufába a régi korok emberei faragtak. Az a mai 
napig rejtély, hogy miért is.

A kunhegyesi és tiszagyendai tanulóink közül 60-an vállal-
koztak erre a kalandra, 6 pedagógus kísérte őket. Az egészség 
megőrzése, a szabadidő hasznos eltöltése, az élményszerzés 
érdekében tervezzük a folytatást!

A „Gyermekek öröméért, a sokoldalú személyiségért”
munkaközösség pedagógusai

Szarvason kirándultunk
A 4.a osztály egy szép őszi napon kirándulni indult. Izgatottan 

vártuk a buszt, hogy minél hamarabb elfoglalhassuk a kitűnő 
hátsó üléseket. Edit néni gyorsan igazságot tett, a kedvelt 
helyeken először a lányok, visszaúton a fiúk ülhettek.

A telefonok természetesen gyorsan előkerültek, még integetni 
és elköszönni is alig volt idő. GPS-en követtük, hogy hol 
jártunk. Közben azért a tájat is néztük, némi földrajzismeretre is 
szert tettünk. Hamarosan megérkeztünk a Szarvasi Arboré-
tumba, utunk célállomásához. Először a Mini Magyarországot – 
az ország egyetlen interaktív makett parkját tekintettük meg. Itt 
az építészeti mesterművek kicsinyített másolatával találkoz-
hattunk. Láthattuk az Országházat, a Szegedi Dómot, a kapos-
vári Csiky Gergely Színházat, de Erdély nevezetességeivel is 

bővítették a parkot. Itt van az ország leghosszabb szabadtéri 
vasút makett pályája, ahol gombnyomásra indíthatók a vonatok. 

Közeledett a sétahajózás ideje, így elindultunk a kikötőbe. A 
Holt – Körösön tettünk meg egy szép utat. Gyönyörű házakat, 
mesés színekben pompázó fákat láttunk a part két oldalán. 
Felbukkantak az állatok is, némelyik sütkérezett az őszi 
melegben. Teknősöket, tőkésrécéket, halakat is láttunk.

Ezután sétáltuk körbe az arborétumot. Megcsodáltuk a 
mamutfenyőt, a hatalmas platánokat, a gyönyörű törzsű külön-
leges fákat. Letelepedtünk egy tisztásra. Volt, aki enni kezdett, 
voltak, akik felfedező útra indultak. Sikerrel is jártak, mert 
rábukkantak egy játszótérre, és szabadon sétáló pávákat is 
láttak. Futóversenyt is rendeztünk, melynek győztesei jutalom-
ban részesültek. Ezzel ért véget látogatásunk a csodálatos 
Arborétumban. 

Innen indultunk tovább egy cukrászdába, ahol elkölthettük 
zsebpénzünk egy részét. Jóllakottan és elégedetten ültünk 
vissza a buszba. Utunk most már hazafelé vezetett. Hangula-
tunk remek volt, nagyon vidáman érkeztünk Kunhegyesre. 

Szép nap volt, tele élménnyel. A malmozásról, az Ármin által 
talált békáról még nem is beszéltünk. A fogalmazást, a 
beszámolót az iskolában készítettük mi, a negyedik a 
osztályosok. Edit néni és Judit néni segített nekünk.

A 4. a osztály tanulói
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