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Nyelvi-Kulturális tábor Ausztriában     2019. április 29 - május 3.

  Ebben a tanévben 27 diákunkkal (1fő a 2. ,  3 fő a 4.,  14 fő az 5.,  5 fő a 6. és  4 fő a 8. évfolyamról)
kalandoztunk  a  nyugati  gyepű  vidékén,  immár  18.  alakalommal.  Táborunk  gazdag  programjának
megvalósítását  a  Szülők  és  Nevelők  a  Sopron  úti  Iskoláért  Közhasznú   Alapítvány  és  a  XI.  kerületi

Önkormányzat  anyagi  támogatása  segítette.
Komoly  anyagi  hozzájárulással  segített  az
iskolával  folyamatos  kapcsolatban  lévő  Szent
Adalbert  Plébánia  és  annak  plébánosa,  Musits
Antal  (az  Atya  már  20  éve  tanít  hittant  az
iskolánkban).

  A  diákok  a  kiadott  gyűjtőmunkáikat
lelkiismeretesen  elvégezték,  figyelmükkel  és
fegyelmükkel  sok  elismerést  kaptak  az  osztrák
idegenvezetőktől.  A  látottakról  és  hallottakról
folyamatosan  jegyzeteket  készítettek,  mivel  az
ismeret  szerzésen  túl  az  is  célunk,  hogy
emlékeiket  és  élményeiket  naplójukból

bármikor feleleveníthessék.  Ezeket esténként átnéztük, majd másnap értékeltük, tanácsot adtunk, hogy
lehetne jobban jegyzetelni, mire kell figyelni. A tábor után, már itthon összesítve értékeltük a füzeteket, s a
legszebb  munkát végzőket (külön az alsó tagozatosokat , külön a felső tagozatosokat ) megajándékoztuk. A
többiek  is  szépen  dolgoztak,  amit  egy  5-ös  érdemjeggyel  jutalmaztunk  történelem,  vagy  olvasás
tantárgyból.  A  német  (angol)  nyelv  gyakoroltatása  délelőtti,  délutáni  kirándulásokon,  szituációs,
városismereti feladatokon, játékokon keresztül történt.

  Szállásunk a borostyánkői  (Bernstein)  Madonnenschlössel  kastélyban volt  ez  alkalommal is.  A  tábor
számára saját szakácsunk főzött. A buszos céggel is már régóta jól működő kapcsolatban van az iskolánk,
mindkét fél megelégedésére. Az előző évek programjait és a táborozó gyerekek összetételét  áttekintve
állítom össze a programot, amit telefonon, vagy e-mailen lehetőség szerint egyeztetek. A költségvetésbe a
hét értékeléseként a gyerekeknek szánt ajándékot is beleszámolom. A gyerekek csak jelképes ajándékra
hoznak (nem kötelező) 5-10 Euro költőpénzt.
  Első napunk első állomása Győr volt: itt meglátogattuk a Székesegyházat, láttuk Szent László hermáját,
énekkel imádkoztunk a Könnyező Szűzanya képénél, majd a Püspökvárban berendezett múzeumban Apor
Vilmos püspökre emlékeztünk, akinek a Székesegyházban található nyughelyén koszorúnkat is elhelyeztük.
A nap délutánján rövid túrát tettünk az osztrák oldalról  Írott-kő kilátójához.

   Második napunkat Borostyánkőn töltöttük, ahol ismét ellátogattunk a Bányamúzeumba, majd mindenki
elkészíthette saját medálját nemesszerpentin-kőből.
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   Harmadik  nap  a  Myra  vízesések  mellett  túráztunk,  és  a  Hausstein  sziklát  is  megmásztuk,  ahonnan
gyönyörű  kilátás  tárult  elénk.  A  túra  után  Mönichkirchen  modellparkjába  mentünk,  majd  Máriafalva
gótikus templomát csodáltuk meg.

  Negyedik  nap  Bécs  felé  vettük  utunkat.  Délelőtt  Klosterneuburg  apátságát  néztük  meg,  majd  a
Leopoldsbergen fogyasztottuk el szendvics-ebédünket. A délutánt a Lainzi Vadasparkban töltöttük, ahol az
információs táblák, a parkban fellelhető növényekkel és állatokkal kitűnő lehetőséget biztosítottak a német
nyelv gyakorlására és a szókincsfejlesztésre.  A természeti  és nyelvi  ismeretek bővítése után sétánkat a
Hermész-villában folytattuk.
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 Hazafelemenet még megálltunk a borostyánkői várnál, ahova éppen akkor érkezett meg a legfiatalabb
Almásy  gróf,  s  látva  érdeklődésünket  beengedett  bennünket,  s  így  megkoszorúzhattuk  Almásy  László
emléktábláját,  aki  itt  született,  s  nagy  örömünkre  a  vár  lovagtermét  is  megnézhettük,  melynek
domborműveit egykor Almásy László is álmodozva tanulmányozta.

   Az ötödik napot Léka várában kezdtük, majd a hetet egy hajókázással zártuk a Fertő tavon. 
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KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

További képeket a kirándulásról az iskola honlapján láthat: http://www.sopronutiiskola.hu/

http://www.sopronutiiskola.hu/

