
KIFŐZTÜK, HOGY MEGFŐZZÜK!

avagy a 10. b. osztály kirándul a Pilisszentkereszti Szurdok völgybe

ELŐKÉSZÜLETEK:

Még szeptember 1-én, mikor először mentünk iskolába, az évnyitó osztályfőnöki órán megbeszéltük
közösen az osztállyal, hogy minél hamarabb szervezünk egy jó kis osztálykirándulást. Éva néni kérte az
igazgatónőt, hogy pénteken mehessünk. Megbeszéltük, hogy bográcsban főzünk pincepörköltet.
Kiszámoltam, mennyi húst, krumplit, hagymát kell venni és mennyit kell befizetni fejenként.

Pénteken reggel már nyolc óra előtt kitett anyukám a CBA parkolóban. Itt találkoztunk Klári nénivel
és bementünk az üzletbe megvenni az alapanyagokat. Közben a többiek is megérkeztek és együtt
megkerestük a buszmegállót, ahonnan indul a busz Pilisszentkeresztre. Még egy csoport diák jött a
megállóba, őket nem ismertük, de ők is a mi buszunkra szálltak fel. A fényképezés után a fiúk Éva nénivel
felszálltak a buszra, mi pedig Klári nénivel és Ingriddel autóval vittük a főzni valókat és az edényeket.

A KIRÁNDULÁS:

A fiúk és Éva néni Pilisszentkereszten szálltak le a buszról és gyalog
jöttek lefelé a szurdokban, miközben végig bohóckodtak.

Mire autóval kiértük a szurdok aljánál a tisztásra, már mindenki ott
volt. Molnár Kata néni is ott volt, ő hozta autóval a bográcsot. A fiúk
hoztak fát a, Gyurika tüzet rakott, Csabi pucolta a krumplit, mi Ingriddel
vágtuk a hagymát. Jani is segített.



A többiek játszottak, beszélgettek, Metál Krisz gitározott.

K

Kicsit később Karcsi bá is megérkezett, kicsit nehezen talált meg minket, de nagyon örültünk neki.
Megnézte a főzést és beállt a fiúkkal játszani. Ezután elmentek kalandot keresni a szomszédos kőfejtőbe.
Gyurika felmászott egy fára, alig tudott lejönni. Utána ivott a patakvízből, ezért Kata néni megszidta,
mert nem tudjuk, hogy mennyire tiszta a víz. Szerencsére nem lett semmi baja.



Közben főtt a bográcsban a pincepörkölt, de néha a tűz nem volt elég erős. Krisz fújta tüzet, Jani a
tálcával legyezte. Amikor Gyurika is legyezni kezdte, szállt a pernye a bogrács alól, bele a bográcsba.

Alig vártuk, hogy puha legyen a krumpli, még tettem bele sót, de Éva néni rám szólt, hogy ne tegyek
bele többet, majd mindenki magának megsózza, amikor eszi.



Nagyon elfáradtunk, mire elkészült a pörkölt. Jani, Anti és Krisz beültek pihenni Klári néni autójába,
még az ajtót is magukra csukták.

A végén összepakoltunk és elindultunk a buszmegállóba. Aznap este hamar elaludtam, mert nagyon
fáradt voltam. Nagyon jó kirándulás volt, mindenki jól érezte magát. A következő héten, amikor újra
iskolába mentünk, készítettünk egy plakátot a kirándulásról és kitettük az aulában a faliújságra.

Algács Dzsennifer 10.b.


