Budapesti osztálykirándulás
Kicsit álmosan, de nagy izgalommal indultunk fővárosunkba, hogy néhány
nevezetességét megcsodáljunk. Amit ott láttunk, megérte a hosszú utat.
Az Országház vöröses színű kupoláját már messziről felismertük. Egy idegenvezetőnk is
volt, aki nagyon sok érdekes dolgot mesélt. Belépve az épületbe, először a cifra mennyezet
nyűgözött le bennünket. Állítólag minden díszítése 23 karátos aranyból van! A díszeket a
Kárpát-medence virágairól mintázták. Gyönyörű márványburkolat volt mindenhol. A bácsi azt
mondta, hogy 360 lépcsőfokot tettünk meg. A hosszú lépcsőzés megérte a fáradtságot, ugyanis
egy gyönyörű terembe értünk. Itt láthattuk a koronázási ékszereket. A koronán csillogtak a szép
drágakövek. Fölötte vezérek és királyok szobrai néztek le ránk. Még az őrségváltást is
láthattuk! Én a legérdekesebbnek azt találtam, hogy az őrök milyen komolysággal őrizték a
koronát. Nem sokkal később még a szavazóterem tükörképébe is betekintést kaphattunk. Miért
pont a tükörképébe? Hiszen az egész épület szimmetrikus!
Ezt követően elsétáltunk a Szent István-bazilikához. A sok érdekesség közül a templom
kupolájának megmászásával kezdtük, ami nagy kihívás volt. Mikor felértünk, csodálatos
látvány fogadott minket. Szinte csak a fák lombjait láttuk. A sok ember mind hangyának tűnt, a
házak fölé magasodtunk, és megkönnyebbülten körbefotóztuk az egészet. A bazilika belülről
úgy nézett ki, mint egy palota. Megnéztük a főoltárt, ami nagyon szép volt. István királyt
láthattuk rajta, akinek Gábriel arkangyal teszi a fejére a koronát. A kápolnába is elmentünk,
ahol megtekinthettük az Szent Jobbot, majd Puskás Ferenc sírhelyét.
Ezután a Pálvölgyi-cseppkőbarlangot vettük célba. Ott 10˚C volt. Fel a kabáttal! Lenn
nagyon szép cseppkőképződményeket láthattunk. Ott van például az orgona. Ez a cseppkő egy
földrengés során megrepedt. Nekem a teknősforma tetszett a legjobban. Az állatkert nevű
barlangteremben különböző állatok formája vehetők ki: skorpió, birkanyáj, krokodil.
Mellettünk rengeteg ormány alakú cseppkő volt, azok voltak az elefántok. Majd a
cseppkőmeseországba érkeztünk, ahol láttuk Hófehérkét és a törpéket, pulit, tavirózsákat. A
barlangban volt még cseppkő moziszoba is!
Reméljük, még lesz lehetőségünk ilyen osztálykiránduláson részt vennünk, ahonnan ilyen
sok élménnyel térhetünk haza! Budapest gyönyörű város, látogassatok el oda ti is!
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