
Zánkai élmények 

  

 Reggel felszálltunk a buszra, és alig vártuk, hogy elinduljunk. Az osztály először volt 

ilyen többnapos kiránduláson. Mikor odaértünk Zánkára, felsétáltunk egy dombon, és adtak 

nekünk egy QR-kódos karkötőt. 

 Ezt követően vártunk egy kicsit, és átmentünk az épületen. Miután átgyalogoltunk egy 

kis parkon, odaértünk a szálláshelyünkhöz, és ott vártunk egy kicsit, amíg kitakarították a 

szobákat. Mi a fiúkkal a Betegszoba III-t kaptuk. Mivel csak négy ágy volt benne, és mi öten 

voltunk, ezért áthoztunk egy matracot a hatodikosoktól, akik a mellettünk lévő szobában 

aludtak, mert ők csak hárman voltak. Miután berendezkedtünk, elindult mindenki ebédelni. 

Nekünk nagyon tetszett, hogy szólt a zene, és színes volt az ebédlő. Ebéd után visszasétáltunk 

a szobákhoz, és játszottunk, pihentünk, beszélgettünk. Három óra körül elmentünk egy 

kutyashowra, ahol elmondták, hogy és milyen körülmények között jó kutyát tartani, tanítani, 

majd egy néni aranyos bemutatót tartott a kutyáival. Amikor vége lett, elballagtunk a szálláshoz, 

ott pihentünk, és készülődtünk a vacsorára. Vacsi után még beszélgettünk, majd aludtunk. 

Másnap korán keltünk és elindultunk reggelizni: kalács volt lekvárral. Reggeli után sétálgattunk 

a szállás körül, és ebéd után elmentünk egy bemutatóra, ami Erőss Zsoltról szólt. Megfoghattuk 

a szerszámait és a pufikabátját. A bemutató után játszhattunk és készülődtünk a Veréb Tamás 

koncertre. Mikor vége lett, felmentünk a szálláshoz, beszélgettünk, olvastunk. Másnap reggeli 

után visszasétáltunk a szálláshoz, és egész délelőtt játszhattunk. Délután Dotto vonattal 

lementünk a Balaton-parthoz, és a csoport fele, a többi felsős elhajókázott. Amíg vártuk őket, 

addig fogócskáztunk, beszélgettünk, és készítettünk egy csomó fotót. Nemsokára megérkezett 

a hajó, és mi s mehettünk. Mikor sétáltunk a mólón, éreztük a friss balatoni levegőt. Felszálltunk 

a hajóra, és már indultunk is. Mindenki fotózott és nézte a Balatont. Majdnem a Tihanyi-

félszigetig elmentünk. Visszafelé a fiúkkal láttunk egy hattyúsereget. Nagyon jó hűs volt a 

levegő. Azt nagyon vicces volt nézni, ahogy a hajó a motorjával pörgette a vizet. Hajózás után 

visszamentünk a szálláshoz, és készülődtünk a diszkóra. A lányok a hajukat is befestették, de 

mi csak egy melegítőt vettünk fel. Vacsorára már úgy mentünk, hogy mindenki kiöltözött, és 

várta a diszkót. De sajnos a vacsora paradicsomos tészta volt, ezért mindenki maszatos lett. 

Mikor odaértünk, még üres volt a terem, de pár perc múlva az egész csurig volt. Az elején nem 

voltak annyira jók a zenék, de a végére már nem lehettünk ott, mert tizenegyig tartott, és mi 

csak tízig lehettünk fent. Másnap felkeltünk, összepakoltunk, és reggeli után indultunk haza. 

 Nekem nagyon tetszett a kirándulás. Mindenki alig várta, hogy otthon elmesélje, hogy 

mi történt vele. 
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