Tavaszköszöntő Kardos túra
Végre elérkezett a várva-várt tavasz, nemcsak a naptárban, hanem a valóságban is. A kellemes
időjárás mindenkit kicsalogatott a természetbe, így minket is. Március 24-én délután a gyerekek nem
a tantermekben töltötték a délutánt, hanem túrára indultak Süle Erika, Németh Nicolette, Frigyné Kiss
Éva, Tüskés Marianna, Módli Istvánné, Németh Éva tanítókkal.
Útjukat a Kilátó felé vették és megmászták a dombot, amelyet régen Cukros-dombnak hívtak. Erre
már csak az idősebbek emlékeznek, de a gyerekek jót derültek a néven. Azon az ösvényen haladtak
tovább, amely az Inhalátor házhoz vitt. Szép kilátás tárult eléjük a városról, többen felfedezték volt
óvodájukat és az iskolát is. A következő cél a Csónakázó tó volt, amely szélét dicséretesen rendbe
tettek és így az egész vízfelszín látható. Horgászok vették körül a tavat, a gyerekek pedig érdeklődve
nézték vajon milyen fogás lesz. A belső tónál már a télen hódok telepedtek meg, nyomaikat, az ék
alakban megrágott fatörzseket most a valóságban is láthatták a diákok. Bizony sokkal érdekesebb így,
mint amikor csak a könyvben látják. A séta közben pihenni is kellett, ezt a teniszpályáknál tették meg.
A friss levegő és a mozgás megtette a hatását. Már nagyon éhesek voltak a gyerekek, így előkerültek
az uzsonnás zacskók, dobozok és végre falatozhattak. Hubay Kinga testnevelő sportjátékokkal várta
itt a túrázókat, de bármennyire is csábító volt a labda, először uzsonnáztak. Ezután viszont a játékot
alig akarták abbahagyni: foci, fogózás, sorverseny, kidobó – mindenki talált kedvére valót. Szívesen
maradtak volna még, de gyorsan elszaladt az idő. Visszaindultak az iskolába és örömükre még egy
visszatérő gólyát is láthattak, amelyik éppen a középiskola kéményére szállt le. Valóban itt a tavasz. A
szülők, nagyszülők már várták a kipirult, élményekben gazdag csapatot az iskolában. A természet
szeretetét, tiszteletét, a szépségek észrevételét csak a természetben lehet megtanulni. Az
évszakonkénti túrázás pedig hagyománnyá vált az iskolánkban.
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