
Nyelvi tábor
Ausztria, 2010.05.09-14.

Résztvevők:
Boross Blanka 6.a
Német Márton 6.a
Sárkány Ágoston 6.a
Labai Péter 6.a
Pesti Sára 4.a
Sztanev Enikő 4.a

Kísérő: Rimóczi Boglárka



1. nap – Bécs 
9-kor indulás az iskola elől busszal, még két csoport 
társaságában. Első megállónk Bécs volt. Megcsodáltuk a 
modern művészet egyik alkotását, a Hundertwasserhaus- t. 
Ezután a belvárosban nézelődhettünk: Stephansdom, 
Hofburg, Wiener Staatoper. Este megérkeztünk a 
szállásunkra, Schulzba. 

2. nap – Heiligenkreuz, Mayerling.
Heiligenkreuz egy XII. századi ciszterci kolostoráról és a hozzá 
tartozó háromhajós román stílusú bazilikájáról híres, itt őrzik 
Krisztus keresztjének egy szálkáját. Az idegenvezetést egy 
magyarországi apáca tartotta. 
Mayerlingben Rudolf herceg vadászkastélyába látogattunk.
14-18 h: tanítás Badenben
Este a mi csoportunk egy sétát tett a faluban. 

3. nap – Hinterbrühl-Seegrotte
Fő programunk egy tavas barlang meglátogatása 
volt, ami régen bányaként funkcionált.A 
barlangban csónakáztunk és közben a 
bányászokról meséltek. 
14-18 h: tanítás Badenben
Este a csoportunk kirándulást tett a környéken. 

4. nap – Wienerneustadt 
A városba a híres aquaparkja miatt látogattunk el délelőtt.
14-18 h: tanítás Badenben
Este útikönyvek írása.

5. nap – Schönbrunn 
Két programunk is volt ezen a napon, a schönbrunni 
kastély és a hozzá tartozó állatkert megtekintése. A 
gyerekeket lenyűgözte a kastély pompája és az állatkerti 
séta. 
14-18 h: tanítás Badenben
Este pakolás és játék lefekvésig. 



6. nap – Eisenstadt 
Reggel elhagytuk a szállásunkat. Hazafelé 
útba ejtettük az Eszterházy kastélyt. 
Délután 17 órára megérkeztünk. 

Összegzés
Az egy hét alatt a gyerekeknek naponta több nyelvi órában volt részük, amelyeket német 
anyanyelvű tanárok tartottak. Az elméleti oktatáson kívül volt alkalmuk a helyiekkel is 
beszélni, feladatként kapták, hogy Baden főterén egy kérdéssort tegyenek fel a járókelőknek, 
tudják meg tőlük a válaszokat. 
A szabadidős programok alatt maguk tájékozódhattak, érdeklődhettek, vásárolhattak a 
városban felnőtt segítsége nélkül. 
Kiváló alkalom volt ez az egy hét, hogy a német nyelvet többet használják, jobban 
megismerjék, a helyi nyelvjárásba is bekapcsolódjanak, és Ausztriát jobban megismerjék. 


