
NYELVI-KULTURÁLIS TÁBOR AUSZTRIÁBAN 

2016. május 9-14. (Burgenland, Borostyánkő, Madonnenschlössel) 

 

Iskolánk immár 15. éve szervezte meg német nyelvi táborát Ausztriában, Burgenlandban. A 

szokásos őszi időpontot a migráns-válság miatt tavaszra kellett tolnunk. Utunkat a megszokott 

nyugalomban és biztonságban jártuk le májusban. Célunk, hogy tanulóink kipróbálhassák 

magukat, nyelvtudásukat az idegen nyelvi környezetben, és megismerhessék e csodálatos, 

régen Magyarországhoz tartozó vidék (Őrvidék) történelmi és természeti kincseit. Ebben az 

évben a csapatunk törzsét a 6. évfolyam alkotta (13 fő), 3 tanuló a harmadik évfolyamot, 2 fő 

a negyedik évfolyamot, 4 fő az ötödiket és 1 fő a nyolcadik évfolyamot képviselte. A 

gyűjtőmunkáikat lelkiismeretesen elvégezték. 

Ebben az évben is változatos, érdekes, a tananyaghoz köthető (mind nyelvi, kulturális és 

természetismereti téren) programot dolgoztunk ki. Jelen beszámolóban a környezeti 

neveléshez kapcsolódó programokra térnék ki. 

1. nap Komáromnál keltünk át a határon, a Csallóközön keresztülutazva első állomásunk a 

BŐSI vízerőmű volt. Itt a zsilipezésről és az áramtermelésről beszéltünk a kapcsolódó 

objektumokat megtekintve. Majd a gát tövében tovább haladva a tároló okozta 

gondokról, veszélyekről, politikai csatározásokról is szó esett. Az útunkat hosszan 

szélerőművek kísérték, így arról is meghallgattuk az előzetesen kiadott gyűjtőmunkát 

(előnyök –veszélyek). 

2.  nap Mönichkirchenben a hinta-utat jártuk-próbáltuk végig, a hinták melletti táblák pedig 

fordítási feladatul is szolgáltak, tartalmuk pedig a hinták példáján a természetben lévő 

egyensúly fenntartására hívták fel a figyelmet. Több figyelmeztető táblával is találkoztunk, 

ami a természet tisztán tartására szólít fel, hiszen a terület fontos szerepet tölt be az 

ivóvízellátásban, ezért fontos, hogy a vízfolyások területét semmilyen szennyeződés ne 

érje.  

3. Délután pedig Borostyánkő bányamúzeumában a német nyelvű feladatlapot próbáltuk 

kitölteni.(Sikerült!). 

4. 3. nap Máriacellbe látogattunk el, visszafelé jövet pedig a Sebastian-vízesésben 

gyönyörködtünk. 

A zuhatag fala jól mutatta, hogy van időszak , amikor jóval több víz zúdul le. 

5. Lakompak vadászati múzeuma az erdőmérnöki munka fontosságát, az erdők életét, 

növényzetét, állatvilágát mutatta be, nem kihagyva a meséhez való kapcsolódását sem. 

 

Az idei ausztriai táborról is elmondhatjuk, hogy tanulóink sokrétű élménnyel gazdagodva 

tértek haza, megtapasztalhatták, hogy az iskolában tanultak segítségével még többet 

láthatnak, s a különböző órák ismeretei egymással összekapcsolódnak, kiegészítik egymást, s 

segítenek a világot a maga TELJESSÉGÉBEN LÁTNI. 

(Burkali Mónika) 



 

Kapcsolódó képeket az alábbi linken tekinthet meg: 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOYZOhzsEmlFRRouAkXJW3qfbq_pxOz1XDgOH

q0xZqXBdwQb-

fuY9kgZY98OUUQKQ?key=b1lGVmF1ZFZVUTdkbWdYaTM3N0RtOEUwWkVGcUF3 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOYZOhzsEmlFRRouAkXJW3qfbq_pxOz1XDgOHq0xZqXBdwQb-fuY9kgZY98OUUQKQ?key=b1lGVmF1ZFZVUTdkbWdYaTM3N0RtOEUwWkVGcUF3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOYZOhzsEmlFRRouAkXJW3qfbq_pxOz1XDgOHq0xZqXBdwQb-fuY9kgZY98OUUQKQ?key=b1lGVmF1ZFZVUTdkbWdYaTM3N0RtOEUwWkVGcUF3
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOYZOhzsEmlFRRouAkXJW3qfbq_pxOz1XDgOHq0xZqXBdwQb-fuY9kgZY98OUUQKQ?key=b1lGVmF1ZFZVUTdkbWdYaTM3N0RtOEUwWkVGcUF3

