Nyelvi tábor Ausztriában
Iskolánk, a Szekszárdi Dienes Valéria Grundschule tanulói ezen a nyáron is több
táborban vehetek részt. Ezek közül 43 tanuló számára idén is kiemelkedő élményt
jelentet az ausztriai Schladminbban mebszervezet német nyelvi tábor. A tábor célja
az, hoby az iskolában mebszerzet tudást anyanyelvi környezetben is alkalmazhassák,
byakorolhassák a byerekek, byarapítsák szókincsüket, ezáltal is növelve az iskolai
német nyelvoktatás színvonalát. A kulturális és vallási habyományok, szokások
mebismerése, az identtás erősítése is célként szerepel. Mindezek mellet
mebismerhetk Ausztria természet szépsébeit, az ot élő emberek mindennapi életét.
Az idei tábor mebszervezésében is naby sebítsébet jelentet a Szekszárdi Német
Nemzetsébi Önkormányzat által benyújtot pályázat, melyet a Miniszterelnökséb
Ebyházi és Nemzetsébi Kapcsolatokért Felelős Államttkársába hirdetet meb: „Nyelvi
környezetben mebvalósuló nemzetsébi, népismeret, művészet, habyományőrző és
olvasótáborok mebvalósításának 2019. évi költsébvetési támobatása” címen. A
pályázaton elnyert 1 500 000 Ft támobatás jelentős mértékben sebítete a „Német
nyelvi tábor Ausztriában” probram mebvalósulását.
Minden nap színvonalas, izbalmas probramok vártak a tanulókra a délelőt nyelvórák
után. A városismeret verseny különösen népszerű volt, hiszen a feladatokat úby
kellet meboldaniuk a tanulóknak, hoby a helyi lakosoktól, esetleb információs
irodában kellet sebítsébet kérniük.
Szintén izbalmas élmény volt a nyár kellős közepén a Dachstein bleccserén
hóbolyózni, vaby vébibmenni a két hebycsúcsot összekötő fübbőhídon.
A werfeni jébbarlanbban tet kirándulás - német nyelvű vezetéssel - szintén
felejthetetlen élmény volt, hiszen a viláb lebnabyobb és leblátványosabb jébbarlanb
rendszerét évente sok ezer turista keresi fel. A barlanb bejárása ibazi kihívás, hiszen
1400 lépcsőt kell mebmászniuk a látobatóknak, mindezt villanyvilábítás nélkül, csak
karbidlámpásokat és mabnézium csíkokat használhatnak fényforrásként.
A Riesach-vízeséshez szervezet kirándulás során számos meredek emelkedőn, létrán
és fübbőhídon vezetet az út eby byönyörű bleccsertóhoz, de a csapat számára ez már
nem volt kihívás, addibra rutnos hebymászókká váltak.

Eby nyári táborból természetesen a fürdőzés és a nyári bob sem hiányozhatot, ezen
kívül a szabad órák eltöltésére sokféle lehetőséb kínálkozot a szállodában és a
kisvárosban is.
A tábor során a byerekek számos új helyzetel, feladatal találkoztak, és teljesen más
oldaláról ismerheték meb társaikat. Nőt bennük a mabuk és az ebymás iránt érzet
felelősséb, tsztelet, alkalmazkodóképesséb.
A nevelők számára nem kis büszkesébet jelentet, amikor a tanulókat több helyen is
mebdicsérték udvariassábukért, febyelmezetsébükért, talpraesetsébükért. Öröm
volt látni, milyen übyesen alkalmazzák az évek óta mebszerzet nyelvtudást. A diákok
mebérezheték a nyelvtanulás fontossábát, értelmét, ez a tábor ibazi motvációt
jelenthet a további tanuláshoz is.
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