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A Hartyán Általános Iskola német és angol nyelvi tábor szervez 

Ausztriába, Obervellach-ba 

Időpont: 2019. július 14-19. 
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Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! 

 

Ebben a tanévben ismét meghirdetjük hagyományos ausztriai nyelvi táborunkat, ahol a német 

mellett az angol nyelvet tanulóknak is lehetőséget kínálunk egy nagyszerű nyári 

nyelvtanulásra és kirándulásra, az „Alpesi erdei német-angol tanodában”. 

Kedvcsinálóként tekintsék át színes programfüzetünket! 

A tábor helye: Ausztria, Karintia tartomány, Obervellach a hegyek közötti kisváros 

 

Szállás: Obervellach központjában az  Alpenhof hotelben.  Itt reggelizünk és vacsorázunk, 

hideg ebéd lesz. 

Elhelyezés: 2-3-4-5 férőhelyes TV, fürdőszobás szobákban.  

   

Délelőttönként csoportbontásban az osztrák tanárok segítségével nyelvórák zajlanak. A 

vidámságnak és a nagyon jó hangulatú óráknak köszönhetően gyorsan repülnek a percek.  
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Ezt követően kommunikációs gyakorlatra megyünk a városkában. Előzetes feladatok alapján 

tanulóink a legváltozatosabb feladatok megoldásával fejleszthetik beszédkészségüket.  A fif fIAz I Innnjvjcjj knkbvI  

Az angolosok számára  angol nyelvtudást igénylő feladatokat dolgoztak ki a tanoda vezetői. 

Ebéd után változatos programokon veszünk részt. A teljesség igénye nélkül néháy ezekből. 

 A Ragga-szakadék bejárása.  

 

 

 Kirándulás a Mölltaler Gletscher-re (2956 m), nyári hógolyózás.  

  

 

 Heiligenblutban a legnagyobb népszerűségnek örvendő program vár bennünket: ez az 

aranymosás! 
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 Spittalban a Porcia kastélyt szoktunk megnézni, ami a Néprajzi Múzeumnak is helyet 

ad, valamint Európa egyik legnagyobb vasúttörténeti kiállítása vár ránk. 

  

 

 Gmünd- Porsche Múzeum 

  

 

 A Malta Hochalmstraße végső pontja a Kölnbreini-gát. Sétát teszünk a 626 m 

hosszú, 41 m széles és 200 m magas tározó medence gátkoronáján. 
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 Hajókázás az Ossziachi- tavon, kirándulás a Gerlitzenre. 

 

  

 Landskron- Affenberg: Természetes körülmények között tanulmányozhatjuk a 

majmok életét német nyelvű idegenvezetéssel egybekötve. 

  

 

 A hazafelé vezető úton megállunk Klagenfurtban, hogy megtekinthessük a 

Minimundust, a világ 170 híres épületének valósághű, kicsinyített mása látható. Itt 

nézzük meg a hüllőkiállítást is. 

  

 

Célunk, hogy a táborozó diákok nyelvi környezetben minél sokoldalúbban fejleszthessék 

idegen nyelvi kompetenciájukat, változatos és színes élményekkel gazdagodjanak, ismerjék 
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meg Ausztriának ezt a tájegységét, szélesedjen látókörük, tapasztalatokat szerezzenek a 

külföldön való tartózkodásról. 

Azok a diákok is fognak sok újdonsággal találkozni, akik korábban is jártak itt velünk. 

A nyelvtanárok tapasztalata az, hogy a diákok sokkal bátrabban mernek, a tanult nyelven 

beszélni egy ilyen utazás után. Bővül a szókincsük és a fantasztikus élmények motiváló 

hatásúak a nyelvtanulás folytatásához.9 éves kortól, tehát 3. osztálytól javasoljuk a táborban 

való részvételt. 30 fővel tervezzük az utazást. 

A költségekről  az érdeklődő szülőket, 2018. október 

17-án, szerdán 17 órakor az iskola aulájában 

tájékoztatjuk, vagy szóban a nyelvtanároktól 

kaphatnak információt. 

Jelentkezési határidő: 2018. november 16. 

A programok változtatási jogát fenntartjuk. 

       Bolykiné Szabó Marianna 

       az utazás szervezője 

       mariann1958@gmail.com 
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JELENTKEZÉSI LAP 

(A német-angol tanároktól átvehető, e-mailben visszaküldhető vagy kinyomtatható.) 

 

Gyermekem, …………………………………….(név) …………(osztályos) tanuló részt 

szeretne venni  az ausztriai 2019. július 14-19-i nyelvi táborban. 

Jelentkezését 10.000 Ft és 20 Euró befizetésével is megerősítem. 

 

………………………………. 

szülő aláírása 

Budapest, 2018.……………. 

Kérjük, hogy olvashatóan legyen szíves kitölteni az alábbi adatokat. Ezekre az adatokra a 

Karintia- kártya megvásárlásához és a csoportos biztosítás megkötéséhez van szükségünk. 

Fontos! Költségmentesen igényelhető az Európai Egészségbiztosítási Kártya az OEP 

irodában az Árpád-hídnál. Minden tanulónak szerezzék be! 

Név  

Osztály, angol vagy német nyelv  

Születési hely, idő  

Anyja neve  

Lakcím (irányítószámmal)  

TAJ szám  

Telefonszám (Annak szülőnek a számát adják 

meg, akit bármikor elérhetünk Ausztriából is.) 
 

Úti okmány száma (szem.ig., útlevél)(Ha 

még nincs, akkor legyenek szívesek intézni! Határidő: 

2019. júniusa) 

 

Gyógyszerérzékenység, allergia, egyéb fontos 

információ a tanulóról 
 

 


