ALPESI NYELVI ERDEI TÁBOR AUSZTRIÁBAN
A Miniszterelnökség a nemzetiségi pályázatok keretében pályázatot írt ki a
"Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti,
hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására".
Pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-19
Pályázatkezelő: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
A pályázati költségvetés támogatásával 20 tanuló vett részt az "Alpesi, erdei,
nyelvi tábor " programjain.
Időpont: 2019.07.28.2019.08.02. 6 nap/5 éjszaka
Helyszín: Ausztria - Karintia - Obervellach
A gyerekek de. nyelvi órákon bővítették tudásukat, majd a tanultakat különböző
kommunikációs feladatok keretében alkalmazták. A délutánokat kirándulással,
túrázással, fürdéssel töltöttük. Így másztuk meg a Gruppenstein és Raggaszurdokokat, majd az augusztusi hőségben a Mölltaler- glecsser (2800m) havas
lejtőin csúszkáltunk. Bemelegítésként a Goldegg (1200m) síparadicsom lankáin
túráztunk, " fánkoztunk". Eljutottunk az Ankogel (2636 m) és a Schareck (3105
m) tetejére, ahonnan pompás panoráma keretében több 3000 m feletti
hegycsúcsot csodálhattunk meg. Heiligenblut mellett egy patakban aranymosó
program keretében hegyikristályokat, piritet találtunk. Akinek nem sikerült
néhány arany rögöcskére lelnie, az a shopban pár Euro-ért pótolhatta az élményt.
Gmündben a Porsche Múzeum izgatta fel a fiúk érdeklődését, míg a lányoknak a
patak partján lévő szabadtéri kovácsoltvas kiállítás alkotásai tetszettek jobban.
Hütte - parti keretében három születésnapot is együtt ünnepeltünk a kirándulás
során. A csütörtöki zenés estet és azt kísérő programokat fáradságot nem ismerve
élvezte gyermek és felnőtt egyaránt.
Hazafelé jövet Klagenfurtban a Minimundust (40 ország 160 nevezetes épületét
1:25 méretarányú makettje) és mambákat, kobrákat, csörgő- és óriás kígyókat,
krokodillokat, óriásteknőst, varánuszt, leguánt, skorpiókat, bemutató terráriumot
látogattuk meg Ausztria legnagyobb hüllőparkjában.
Az utazáshoz az autóbuszt a Data-busz biztosította, amit személyesen a cég
vezetője Brecska Csaba vezetett. Odafigyelő, magas színvonalú technikai
tudásának köszönhetően biztonságban éreztük magunkat.

Az utazás előkészítésében Müller Dóra tanárnő volt segítségemre, amit ezúton is
köszönök.
Kiváló, összehangolt, szuper csapatként töltöttük el közösen a hetet. Remélem
lesz még folytatása!
Pogány, 2019.08.03.

Szélig Terézia
projektvezető

Az aranymosás titkos rejtelmeire figyelve.

Obervellach polgármestere, Anita Gössnitzer is fogadott bennünket.

Kovács-Werczel Virág a Schareck (3105m) tetején.

Útban az Ankogel (2636m) tetején a Hannover - Hütte felé.

Feladatok a helyi természettudományi kiállításon.
Fotók: Szélig Terézia

