
Német nyelvi és informatikai tábor 2008

Az  idén  ismét  megrendezésre  került  az  immár  hagyományosnak  mondható  német  nyelvi  és 

informatikai tábor 2008. július 14-e és 18-a között. Ruth Zschokke svájci tanárnő egészségi állapota 

miatt  sajnos  nem  tudott  eljönni.  Ennek  ellenére  sok  feladatot  készített  számunkra.  Az  elmúlt 

évekhez hasonlóan idén is Susanne  és  Markus Schröder  svájci vendégtanárok segítették a tábor 

munkáját. A tanulóknak lehetőségük nyílt német anyanyelvű tanárokkal beszélgetni, mely nagyon 

sokat jelent a nyelvtanulásban.

 A táborban 32 felső tagozatos tanuló vett részt, akiket korosztály szerint három csoportra osztottak 

a szervezők, és akiknek a különböző helyszíneken más-más feladataik voltak. A nyolcadikosokhoz 

egy   svájci  fiú  is  került,  Nathan  Woodert.  Ő  cserekapcsolat  révén  érkezett  Jászkisérre,  mert 

tavasszal családja egy hónapig látta vendégül iskolánk egyik tanulóját,  Cseh Rékát. Nathan  hamar 

megbarátkozott a magyar gyerekekkel, szerintünk nagyon jól érezte magát a táborban. 

Délelőtt minden csoportnak három órája volt. A tanulók  Susanne Schrödernél sok szót tanulhattak 

a különböző szókincsfejlesztő társasjátékokkal. Markus Schröder óráin a táborban első alkalommal 

résztvevők a számítógépen rövid bemutatkozást  készítettek magukról,  természetesen németül.  A 

hatodikosok az internet segítségével világjáró utazáson vettek részt. A hetedikesek  most először 

német  nyelvű  utasításokkal  programot  írtak  a  teknősbékák  életére.  Mi  nyolcadikosok  nagyon 

élveztük, hogy kipróbálhattuk magunkat a  „filmiparban“ . Németül forgattuk a Hófehérke és a hét 

törpe  című  mesét.  Hetekkel  előtte  megkaptuk  a  „forgatókönyvet“,  így   mindenki  megtanulta  a 

szerepét.  A tanévben  kézről  kézre  járt  a  DVD, hogy otthon is  megmutathassuk a  filmet,  mely 

véleményünk  szerint  nagyon  jól  sikerült.  Tóth  Brigitta  német  szakos  egyetemista  hallgató 

segítségével dolgoztuk  fel azokat a  feladatlapokat, amelyeket betegsége ellenére Ruth Zschokke 

tanárnő számunkra  készített.  Majd összehasonlítottuk  Svájc,  Németország  és  hazánk jellegzetes 

tájait, iskolarendszerét, ételeit és mindennapi szokásait is. Nagyon sikeresek voltak a német nyelvű 

keresztrejtvények, mivel a megoldásban szereplő tárgyakat a tanteremben meg  kellett keresni.

Délutánonként különböző programokon vettünk részt: Nagyon vártuk a falut bejáró feladatot, hogy 

mi  a  következő  állomáshely,  ahová  a  keresztrejtvények  megoldásaként  mennünk  kell.  Susanne 

Schröder   idén  is  tanított  egy  táncot  az  érdeklődő  tanulóknak,  amit  csütörtökön  nagy  sikerrel 

mutattak be a tábor többi résztvevőinek. 

A szerda délután sem telt unalmasan: Kibicikliztünk a Halastóhoz, ahol mindenki nagyon jól érezte 



magát.  Csütörtökön  pedig  a   Művelődés  Házában  mindegyik  csoport  bemutatta,  hogy  mivel 

foglalkozott  a  hét  folyamán.  Pénteken  kirándulni  ment  a  csapat,  az  uticél  Szilvásvárad  volt. 

Kisvasúttal  utaztunk  a  Szalajka-völgybe,  ahol  megnéztük  a  Szabadtéri  Múzeumot  és  a  Fátyol- 

vízesést.  Hazafelé  megálltunk Egerben,  fagyiztunk és   sétáltunk a  Dobó téren.  Aznap rengeteg 

élményben volt részünk.

Köszönjük  Susanne és Markus Schröder munkáját, hogy nagyon sok érdekes feladatot készítettek a 

számunkra. Kiss Lajos igazgató úr, Borsos Ildikó és Budainé Balogh Gabriella tanárnők, valamint 

Tóth Brigitta  mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat a táborban. 

A  Természetjáró  Gyermekek  Egyesülete  és  a  Diákönkormányzat  anyagi  támogatása   nélkül  nem 

tudtunk  volna  a  kiránduláson  ilyen  sok  nevezetességet  megnézni.  Hálásak  vagyunk  a  Krizsai 

Pékségnek, Tajtiné Selmeczi Évának, Küri Károlynénak és Tábi Istvánnénak a sok finomságért.

Mindenki  nevében  mondhatjuk,  hogy  nagyon  jól  éreztük  magunkat  a  hét  folyamán.  Jövőre  is 

szeretnénk menni a német nyelvi és informatikai táborba!

                              Budai Nóra és Szabó Réka 

                              8.b o. tanulók
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