
A Gödöllői kastély látogatása 

 

Az osztályunk kapott egy olyan lehetőséget hogy egy program keretében 
most 10. osztályban kirándulhatunk a Gödöllői kastélyba. Nagyon vártuk 
ezt a pénteki napot, amikor mindenki nagyon korán kelt fel és hamar indult 
el a Keleti pályaudvar elé. Amikor odaértünk, megláttuk, hogy 
osztályfőnökünk ott vár ránk a vonat előtt mosolyogva. Hihetetlen volt 
hogy végre láttuk a Tanárnőt a hosszú betegsége után, így mindenki 
nagyon örült neki, így mentünk közösen vonattal Gödöllőre. 

Mikor leszálltunk a vonatról találkoztunk a többiekkel az állomáson és 
elindultunk egy nagy parkon keresztül a kastély felé. A Park másik oldalán 
már akkor az út után megláttuk a kastély tetejét. Mikor átmentünk az úton 
akkor megláttuk az egész gyönyörű épületet. Mindenki rögtön berohant a 
meleg kastélyba és leraktuk a ruhatárba a kabátokat, majd felvettük a 
jegyünket. Miután ezek megtörténtek, felvezettek minket az első 
helyszínünkre ahol elkezdtek mesélni a kastélyról és a kastélyban régen élő 
emberekről. A túravezetőnktől sok mindent kérdeztünk amire rengeteg 
érdekes választ kaptunk.  

Gyönyörű szobrokat és festményeket meg ruhákat láttunk. A bútorok 
visszarepítettek minket az időben mintha mi lennénk az ott lakó emberek. 
A kedvenc termeim a Bálterem és a Templom volt. A régi kornak megfelelő 
díszítések voltak a kastély szobáiban és termeiben és gyönyörűek voltak a 
falak is. Majd a legvégére maradt a fantasztikus Bálterem melybe 
bementünk és körbe mutatták nekünk a helyet.  

A túra végén feladatokat kellett megoldanunk. Az első feladat egy quiz volt 
melyek a túrán elmondott tudnivalókról szólt. Csapatokban dolgoztunk 
végig. A második feladatban mindenki kapott egy helyszínt amit egy 3 
perces videóban be kellett mutatni valahogy vagy egy jelenetet kellett 
csinálni. Az én csapatom Mária Terézia szárnyát kapta meg, amelyben mi 
egy nagyon jó videót csináltunk egy kisebb jelenettel. 

 

 



 

Majd a harmadik feladat az volt, hogy kaptunk koordinátákat melyekre el 
kellett jutni és felírni a nevüknket. Az én csapatom itt nem szerzett sok 
pontot de a videó olyan jól sikerült hogy az felhúzott minket az ötből a 
harmadik helyre. 

Ez után elköszöntünk a helyről és elbúcsúztunk egy képpel tőle és 
elindultunk haza. A pályaudvaron felszálltunk rögtön a vonatra és 
elindultunk Pestre. A vonaton páran a kimerültségtől elaludtak, a többiek 
meg halkan beszélgettek. Mikor leszálltunk a Keletiben a vonatról 
mindenki elköszönt egymástól és elindultak hazafelé. 

Mindenki nagyon jó élménnyel ment haza és boldogan feküdt le aludni 
aznap este. 

 


