Abenteuerliches Sprachlernen in Österreich
Int he scool yard there was a lake, there were snakes and many water animals. The bobsleighing was
nice we could go very fast: 58-36 km/h. In the mine there was a slide which was 50 m long. The
torture castle was scary but interesting. I didn’t like the snowboots. I can recommend the camp
everyone.
Julcsi Gaszner 4.b
Der österreichische Lager war ausgesprochen gut. Das beste Programm war die Bobfahrt. Wir sind
mit dem Aufzug nach oben gefahren, wir haben die Landschaft bewundert, aber einige von uns
hatten Todesangst. An der Bergspitze haben wir einen Schneeballschlacht gemacht. Dann ist die
Bobfahrt gekommen. Das war nicht so schrecklich, wie ich mir gedacht habe. Unsere Geschwindigkeit
war 45 km/h, vielleicht wegen unserem Gewicht.
Balázs Marcell 7.a
The camp in Austria was great.I liked the ski lift and the bob the most. We got off the bus and Mrs
Farkas bought the tickets. We went by ski lift and we went to the mountins.We had a large
snowballfight there. We went down by bob what is 2,5 km. I liked it. Would you like to come?
Losoncz Tamás 4.b
Már hagyomány iskolánkban, hogy tavasszal német-angol nyelvi tábort szervezünk Obervellachba.
Obervellach Karintia tartományban található, a Möll folyó völgyében. Délelőtt diákjaink egy másfél
órás nyelvórán vettek részt az ottani helyi iskolában osztrák tanárok vezetésével. Ezután új formában
folytatódott a tanulás, 3-4 fős csoportokban előre megadott feladatokat oldottak meg,
információkat gyűjtöttek a kisvároson belül, illetve a délutáni kirándulások helyszínein. Jó lehetőség
volt ez arra, hogy kipróbálhassák nyelvtudásukat a gyakorlatban. A megoldandó feladatok érdekesek
voltak, ki kellett deríteni, hogy hívják a helyi tűzoltóparancsnokot, vagy érdeklődni kellett a helyi
focicsapat legjobb játékosai iránt. Interjút is készítettek járókelőkkel, délutánonként pedig egy
projektmunkán dolgoztak, ami témájában szorosan kapcsolódott a programjainkhoz.
A délután a kirándulások ideje volt. Hétfőn a Mallnitzban lévő Bios Ház szervezésében hótalpat
csatoltunk, síbotokat fogtunk, és kirándultunk a havas hegyoldalon, és a közeli Ankogel völgyben
elsétáltunk egy tengerszemhez.
Kedden Gmündbe kirándultunk, ahol a Porshe Múzeumot, a Lakatos Múzeumot és a híres
kettévágott templomot kerestük fel. A hazafelé vezető úton megálltunk Millstadtban is. Ezután Burg
Sommereggben a Kínzóeszközkiállítást látogattuk meg.
Szerdán Bad Bleibergbe utaztunk és egy bányamúzeumot néztünk meg. Az 50 méteres mélységbe a
bátrabbak az eredeti bányászcsúszdán jutottak le, de utaztunk csilléken és bányaliften is. A tárnákban
fény-és hanghatásokkal bőven fűszerezett bemutatót láthattunk a Föld kialakulásáról, a bányászat
kezdeteiről, de a középkori alkímiáról is bővültek az ismereteink.
Csütörtökön Lienzbe kirándultunk, ahol sífelvonóval jutottunk fel a hegytetőre, és innen egy 2.7 km
hosszú bobpályán jutottunk le. Egy rövid séta következett még a városban, majd készülődtünk a

záróestre, ahol a csapatfeladatok összesítése és a projektmunkák bemutatása következett. Hatodik
nap élményekben gazdagon hazautaztunk.

