Tanulóink élménybeszámolója az ausztriai nyelvi környezetben megvalósuló táborról:

A nyolc órás út után, leszállva a buszról, megpillantottuk a gyönyörű kilátással rendelkező Gosau,
ahol a szállásunk is volt. Feledhetetlen nyugalmat árasztott a kis városka. Dimbes-dombos, zöld
kilátással bírt. A szállás megkeresése után a szobákat felosztottuk. Abban a szobában, ahol én
voltam, az ablakon keresztül kinézve láthatóak voltak a több, mint 2000 méteres hegyek,
melyeknek a teteje hóval voltak borítva.
Később a Dachstein nevű hegyvonulatot is megmásztuk. Felvonóval
mentünk felfele egy darabig, majd sétálva közlekedtünk. Mikor
felértünk a tetejére egy életre szóló élményt nyújtott a látvány. A tábor
ideje alatt legyalogoltuk a lábunkat, de megérte. Mert egyetlen egy
olyan csodás zöld, dimbes-dombos tájat nem tapasztaltam
Magyarországon.
A csoporttal minden nap mentünk az ottani iskolába. Az ottani tanárnő
nagyon kedves volt. Szinte folyamatosan német dalokat mutogatott,
amit nagyjából megértettünk. A tábor vége felé, mi is mutattunk neki
pár magyar dalt.
Továbbá a táborban voltunk Európa legrégebbi sóbányájában, ahol
hosszú csúszdákon csúszhattunk le.
Rengeteg barátságot, és élményt köszönhetek az ausztriai tábornak.
Varga Virág 7.c.

Nekem a szállás nagyon tetszett. A kilátás a hegyekre nagyon szép volt. Aztán a Dachsteinen 20 C
fokban hógolyózni, 2300
méterrel a házak fölött is
nagyon jó volt. Látni, ahogy a
siklóernyőzők felszálltak a
hegy oldaláról és köröznek a
levegőben egy jó élmény volt.
Sétálni az autósmúzeumban
és kitölteni a kvízt, amit
kaptunk, szuper jó volt.
Már 2 éve járok a táborba, és
mindig nagyon nagy élmény
volt.
Az oktatás jó volt, a tanárok rendesek voltak, megtanítottunk néhány magyar szót és el tudta
mondani, hogy fáj a lábujja.
Dragschitz Tiborc 7.c.

Immáron harmadjára vettem részt az iskola szervezésében az ausztriai nyelvi táborban.
Mindegyik út nagyon jól sikerült, rengeteg élménnyel,
kalanddal tértünk haza.
Az idei, 8 órás út célja a csodaszép Gosau volt, ahol a
szállásunkat foglalhattuk el.
A legjobban Saltzburg városa, a világ legrégebbi sóbányája,
Hallstatt csodaszép települése, Gosau az őt körülvevő
magas, hófödte hegycsúcsokkal, az egész hangulat, az
utazás, Dachstein a kilátóval, és természetesen az ételek
tetszettek. A nyelvoktatást is érdekessé és szórakoztatóvá
próbálták tenni a helyi tanárok.
Molnár Balázs 7.c.

Támogatóink:

