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Német nyelvi táborunkat Ausztriában bonyolítottuk le, ahová meghívást kaptunk Obervellach polgármesterétől, 
hogy fellépő vendégként mint partneriskola részt vegyünk a szüreti hálaadó fesztiválon. Az utóbbi években már 
hagyománnyá vált ez az utazás és fellépés, mivel a kisváros polgárai szeretettel fogadják tanulóinkat, és szívesen 
nézik meg színvonalas műsorunkat. Az ünnepséget megelőző héten a tanulók nyelvi foglalkozásokon vettek részt, 
valamint kirándulásokat tettünk Karintia tartományban, túráztunk a várost körülölelő hegyekben és erdőkben, hogy 
megismerkedjünk a helyi nevezetességekkel, a Hohe Tauern Nemzeti Park növény- és állatvilágával. 

1. nap 

Az első nap lényegében az utazással telt el, mivel azonban a gyerekek nem bírják a hosszú buszutazást, ezért már 
első napra beterveztünk programot. Az erre a napra betervezett programok közül sajnos a Minimundus 
megtekintését nem tudtuk megvalósítani, mivel az utazás előtti napon felújítási munkálatok miatt lezárták a modell- 
várost. Azonban így sem maradtunk látnivaló nélkül, mivel a Reptilien-Zoo meglátogatása után bementünk 
Klagenfurtba és megismerkedtünk a tartományi székhely nevezetességeivel. Ennek a programnak különösen 
örültünk, mivel még nem jártunk soha Klagenfurtban és fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek tájékozottak legyenek, 
milyen tartományban is vagyunk.                                              

          

                           REPTILIENZOO Happ                                                          Ismerkedés a kígyókkal és más hüllőkkel 

                               

                                                                         Klagenfurt – Főtér a Lindwurm-mal 



2. nap 

Az utazást követő napon délelőtt német nyelvórákon voltak a gyerekek az osztrák iskolában. A tanulókat tudásszint 
szerinti csoportokba osztottuk. Az előadásokon (német órákon) megismerkedtek Obervellach városával, az itt élők 
elfoglaltságával, az állattenyésztéssel és a hegyvidékre jellemző tevékenységekkel. Amelyik csoportnak nem volt 
foglalkozása, az a városban interaktív feladatokat oldott meg, melynek fő célja a helyi lakosokkal történő 
kommunikáció volt. A feladatlapon kérdések szerepeltek, melyek Obervellach és a környék nevezetességeivel, 
mindennapi életével, szokásaival, híres emberekkel voltak kapcsolatosak. Ezeket kellett a tanulóknak megoldaniuk, 
megkérdezni a városban az ott lakóktól és németül megválaszolniuk. Ellátogattunk minden csoporttal a városban 
létrehozott Nemzeti Park Látogató Központba, ahol játékos formában tájékozódhattak a gyerekek az Alpok 
vadvilágáról. 

   

        

                                                 A  Hohe Tauern Nemzeti Park Látogató Központja 



Akik éppen nem az interaktív feladatokat oldottak meg, azok a diákok vagy az iskolában vettek részt német nyelvi 
foglalkozásokon osztrák tanárok vezetésével.  

      

                

A délután kirándulásokkal telt. Mivel az időjárás nem volt hozzánk túl kegyes – egész nap esett az eső – ezért inkább 
olyan programokat találtunk ki, amelyek részben zárt helyen voltak. Először Feld am See-ben voltunk az 
állatsimogatóban és Afrika Múzeumban, utána a Granatiumba látogattunk el, ahol lehetőségünk volt gránitot 
bányászni. 

Látogatás Feld am See-ben az Afrika Múzeumban 



          

Granatium 

 Vizsgáljuk a gránit kisugárzását és gyógyhatását, ismerkedünk a gránit tulajdonságaival. Megismertük a felhasználási 
területeit, a kitermelés módját és szerszámait. 

   

Az elmélet után következett a gyakorlat, rövid betanítás és balesetvédelmi oktatás után nekiláttunk a 
„bányászkodásnak”. Akinek sikerült kitermelni gránitot, emlékbe megtarthatta. Így aztán lázas munka folyt egész 
estig.     

                                                  



3. nap  

A délelőtti német foglalkozások és interaktív feladatmegoldás után kirándulást tettünk Bad Bleibergbe, ahol a Terra 
Mystica bányát néztük meg idegenvezetéssel. A tanulók megismerkedhettek a bánya történetével, az ércek 
létrejöttével az egyes földtörténeti korszakokban, valamint Paracelsus orvostudományi jelentőségével és 
tevékenységével. A bányalátogatás után ellátogattunk Spitalba. Itt található Ausztria legnagyobb modell vasút 
terepasztala, hatalmas területen, számtalan vonattal és a jellegzetes osztrák tájakon található vasútállomásokkal.  

              

                                                                         Bad Bleiberg – Terra Mystica bányalátogatás 

        

  

                                               Spital – óriási terepasztal, melyen egész Ausztria megtekinthető 

 

 



4. nap 

A szokásos délelőtti foglalkozások után felmentünk a gleccserre, ahol reményeink szerint havat találhatunk. Egy kissé 
elolvadt ugyan már a hó, de nyomokban azért még felleltük, és így lehetőségünk volt egy rövidke hógolyó csatára is. 
Mind a gleccservasút mind a kabinos felvonó új élmény volt tanulóink számára, az elmúlt években nem volt 
lehetőségünk felmenni, így nagyon élvezték a 3100 méteres magasságot és a fantasztikus kilátást. 

 

Mölltaler Gletscher          

A 4. napunk a túrázás jegyében telt el. A gleccser után ugyanis a Ragga szurdok vízeséseit tekintettük meg. Ez már 
visszatérő program, mivel a táborozók ragaszkodnak hozzá. Ez egyrészt az élménynek és a szurdok szépségének 

köszönhető, másrészt a túrázásnak, hiszen a táboros tanulók nagyon szeretnek hegyet mászni.

   
Raggaschlucht – túra a szurdokban 



A túrázás fáradalmainak levezetéseként még vacsora előtt elmentünk a Möll folyóhoz, ahol egy erdei játszótéren 
töltöttünk el egy órát. 

   

5. nap 

Az 5. nap kirándulásokkal telt el. Mivel az előző három nap meghosszabbított előadásokat tartottak az osztrák 
iskolában a gyerekeknek, ezért ezt a napot szabaddá tudtuk tenni a kirándulások részére. Először ellátogattunk egy 
botanikus kertbe, a Bonsai Garten-be. Itt elmagyarázták nekünk, mit is jelent ez a szó, hogyan kell gondozni a bonsai 
növényeket és milyen egy tipikus japánkert. Utána Sommeregg középkori várát néztük meg, majd hajókázni mentünk 
a Millstätter- See-re. Miután azonban a hajó indulásáig volt még időnk, ezért visszatértünk Spitalba és felmentünk 
lanovkával a Goldeck hegyre 2000 méter fölé, ahonnan páratlan kilátás nyílt nemcsak a városra, hanem az egész 
Mölltalra.  

Az esténk ugyanúgy telt el mint ahogy a többi este is: gyakorlás a fellépésre illetve kézműves foglalkozások. A mai 
este volt a főpróba, mivel másnap volt a „nagy nap”. 

        

Látogatás a Bonsai-kertben 



        

Fent a Goldeck csúcsán 

       

Hajókirándulás az Millstatt-i tavon 

           

                    

                                                        Esti elfoglaltság: foglalkozások és táncpróba 



 

6. nap 

 Vasárnap volt a „nagy nap”, a fellépés napja a szüreti fesztiválon.  Mivel a felvonulás csak délben kezdődött, a 
várakozás perceit lerövidítendő túrát tettünk a házunk mellett végigfutó Groppenstein szurdokban. Ez a szurdok 
kissé más jellegű mint a Ragga, nem annyira impozáns, de legalább olyannyira gyönyörű. 

               

Túra a Groppensteiner Schlucht-ban 

A fesztivál programja a szüreti felvonulással kezdődött, bevonultak a meghívott vendégek. A fesztiválon részt vettek 
Obervellach testvérvárosainak képviselői is és mi képviseltük Budapestet. A táncfellépésünk nagy sikert aratott, a 3. 
4. és 5. osztályosok sváb táncot adtak elő, a 6. osztályosok pedig  gömöri táncokat táncoltak – természetesen 
népviseletben. Obervellach polgármestere gratulált nekik a szép műsorhoz és a helyi televízió is felvette a 
fellépésüket. 

      

Először végignéztük a szüreti felvonulást 



 

                                                                 

 

Tanulóink fellépése a fesztiválon 



 

 

  Iskolánk képviseli a magyar partnervárost és a Polgármester Úr gratulál gyermekeinknek a színvonalas fellépéshez. 

 



A szüreti fesztivállal még nem volt vége a vasárnapnak, mert még egy program várt a csapatra. Obervellach fölött a 
hegyen fekszik Mallnitz városa, ahol ellátogattunk a BIOS-ba vagyis a négy elem házába. Az „élet háza” interaktív 
feladatok, kísérletek útján ismerteti meg a tanulókat a négy elem tulajdonságaival. Sajnos idén – mivel vasárnap volt- 
nem tudtuk a tehénszem boncolását megtekinteni, de ennek ellenére is élményekben gazdag délutánt töltöttünk el a 
BIOS-ban. 

                            

A tábor lezárásaként az utolsó estén előadták a gyerekek azokat az interjúkat, amiket a helyiekkel készítettek. 
Minden csapat a nevéhez kapcsolódó reklámot, színdarabot, verset is megtanult (németül és magyarul), eljátszotta 
vagy elénekelte. Nagyon vidáman telt az este, a tanulók nemcsak német tudásukat mutatták be, hanem 
kreativitásukat is. 

                

                     

 

 



7. nap 

Az utolsó nap tulajdonképpen a hazautazással telt.  Útközben azonban még megálltunk egy utolsó programra, ezzel 
búcsúztunk Ausztriától. Affenbergbe látogattunk el, amely szinte már hagyománnyá válik az eltöltött egy hét után. 
Affenbergben szabadon élnek a makakó majmok, a látogatók a majmok között sétálhatnak, és a vezető gondozó 
érdekes információkat mesél a majmok életéről.  

            

             Affenberg - a majmok birodalma 

 


