
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában már több évtizedes hagyományra tekint vissza a KUL-

TAN Bt. 8229 Csopak, által szervezett német nyelvi tábor. 

A 2015-2016-as tanévben is 2016.április 24.-30. között iskolánk 15 németet tanuló diákja 

kapott lehetőséget, és egy hetet töltöttünk el Ausztriában, Tirolban Innsbruck környezetében 

Weer-ben. Tanulóinkat iskolánk két német tanára kísérte el, akik felügyeltek a gyerekekre, és 

naponta megbeszélték velük az esetleges nyelvtani és egyéb problémákat. Valamint különféle 

szituációs feladatokat kaptak diákjainknak, amiket önállóan kellett megoldaniuk az ott élő 

emberekkel kapcsolatot teremtve. 

A tanítás Hall in Tirol (Ausztria) helységben a Schule am Rosenhof intézményben volt 

anyanyelvi tanárok segítségével, napi 3 órában, majd 1 óra korrepetálás következett a magyar 

némettanárral és 2 óra felkészülés a másnapi órákra. 

 

Napirendünk a következő volt: 

    7:45 reggeli 

    8:30 – 9:30 korrepetálás 

    9:30 - 14:30 kirándulás 

    15:00 – 18:00 tanulás    

    18:30  vacsora 

    19:00 - 21:00 felkészülés a másnapi órákra 

    22 órától alvás 

 

Kirándultunk Wattens-be a Swarovski kristálycsodák házába ahol több tonna csiszolt kristály 

ámított el minket. Innsbruckban jártunk a Hofburgban, itt a pompázatos szobákat és a 

Hofkirche kétméteres bronzszobrait láthattuk. A Schloss Ambras terjedelmes fegyver és 

festmény gyűjteményét Innsbruck mellett tekinthettük meg. Jártunk a fejjel lefele álló házban 

„Haus steht Kopf”, ahol vicces fotókat készítettünk és a mellette álló Schmetterlingehaus 

érdekes trópusi pillangói, madarai, papagájai szórakoztattak Terfensben. Schwaz mellett 

túráztunk a Wolfsklamm környékén. Rattenbergben tiroli rétes készítés látványbemutatóján 

vettünk részt. Utaztunk az Innsbruck főlé magasodó Hungerburgbahn felvonójával és 

csodálatos panorámában volt részünk, miután az Alpenzoo szabadon élő állatait megnéztük. 

Végül hazaúton Salzburg felé kanyarodtunk, ahol a Haus der Natur négy emeletének érdekes 

kiállítását láthattuk.  

 

Szállásunk 2-4 ágyas fürdőszobás szobákban teljes ellátással volt. Autóbusszal utaztunk, ami 

az egész heti programot kiszolgálta.  

A nyelvtábor legfontosabb célkitűzésének tartottuk a német nyelv kommunikatív gyakorlását 

anyanyelvi tanárok irányításával. A gyerekek visszajelzése szerint az órák érdekesek, jó 

hangulatúak voltak. 

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyították, hogy tanulóink nagyon jó véleménnyel, tele 

élménnyel tértek haza, és újabb motivációt nyertek az út során az idegen nyelv tanulásához. 

 

A legnagyobb elismerés az volt, hogy visszaúton diákjaink egyöntetűen mondták, jövőre 

ismét szeretnének egy hasonló nyelvi táborozáson részt venni. 

 

KÖSZÖNJÜK BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

TÁMOGATÁSÁT! 

 

 


