Nyelvi –kulturális tábor Ausztriában (Burgenlandban)
2017. április 24 -29.
Iskolánk immár 16. éve szervezte meg német nyelvi táborát Ausztriában, Burgenlandban.
Célunk, hogy tanulóink kipróbálhassák magukat, nyelvtudásukat az idegennyelvi
környezetben, és megismerhessék e csodálatos, régen Magyarországhoz tartozó vidék
(Őrvidék) történelmi és természeti kincseit. Ebben az évben 22 tanulónkat táboroztattuk (10
alsó tagozatos és 12 felső tagozatos diák). A gyűjtőmunkáikat lelkiismeretesen elvégezték,
figyelmükkel és fegyelmükkel sok elismerést kaptak az osztrák idegenvezetőktől. A látottakról
és hallottakról folyamatosan jegyzeteket készítettek, mivel az ismeretszerzésen túl az is
célunk, hogy emlékeiket és élményeiket naplójukból bármikor feleleveníthessék. Ezeket
minden este átnéztük, másnap értékeltük, tanácsot adtunk, hogy lehetne jobban jegyzetelni,
mire kell figyelni. A hét végén összesítve értékeltük, a legszebb munkát végzőket (külön az alsó
tagozatosok, külön a felső tagozatosok közül) megajándékoztuk. A többiek is szépen
dolgoztak, amit egy 5-ös érdemjeggyel jutalmaztunk történelem, vagy olvasás tantárgyból.
Az idei útunk hete egybeesett a Fenntarthatóság hetével, így programjainkat igyekeztünk
ehhez is kapcsolni.
Második nap a kedvező időnek köszönhetően a Hohe Wand Nemzeti Parkba látogattunk. A
kilátás a Pannon-medencére lenyűgözte a gyerekeket. Megtapasztalhattuk a sajátos
mikroklímáját a tengerszint felett 1000 m-en fekvő fennsíknak: hó + olvadékvíz + sár. Ennek
ellenére élveztük, s a folyamatos mozgásnak köszönhetően senki sem fázott meg. A túra
kedves meglepetése volt a vadaspark állataival való találkozás. Az információs központban
nemcsak ajándékokat vettek a gyerekek, hanem örömmel vitték magukkal a szép, képes
tájékoztatófüzeteket is.
Harmadik nap Kaiserbrunnban a Vízvezetékmúzeumot tekintettük meg, ahol az ivóvízellátás
rendszerével is megismerkedtünk.
Délután a Borostyánkői Bányamúzeum felderítése után csoportokban német nyelvű
feladatlapot töltöttek ki a gyerekek a múzeummal, ill. az ott látottakkal kapcsolatosan.
Ötödik nap Kismartonban a Hegyi templomot és kálváriáját néztük meg, ill. Haydnra
emlékeztünk sírjánál. A zuhogó eső a Fertő-tónál szerencsére abbamaradt. A tó állatvilága
szinte bemutatót tartott nekünk (vadlibák, fecskék)
Szombaton hazafelé ebédünket (előre elkészített fasírt, kenyér, süti) a Soproni Egyetem
arborétumában fogyasztottuk el, ahol volt tanítványunk fogadott minket(az egyetem
erdőmérnöki karának hallgatója), s ebéd után bemutatta a kertet, s Magyarország legnagyobb
mammutfenyőit.
Kapcsolódó képeket az alábbi linken tekinthet meg:
https://photos.google.com/share/AF1QipNJuqjVQTTmDpVflbd7tppyeYKh5741MQN_T3YuNl6yHOvgS8s0DcCc0JXSBZ_1w?key=ZGlkMUx1bkJZeE9tZXFmQi1WS1Awa1pFSjJMcWt
B

