Szabadidős Német Hagyományőrző- és Nyelvi Tábor
Balatonmáriafürdő 2016

Ha július, akkor nyári tábor a Balaton parton! Hurrá, az idén is részt vehettünk a
Balatonmáriafürdőn megrendezett Szabadidős Német Hagyományőrző és Nyelvi Táborban.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő anyagi
hozzájárulását táborunkhoz.
A tábor szervezői Pozsonyi Edina, Darócziné Vadász
Erika, Angeli Éva tanárnők és Vörös Csaba tanár úr az
idén is sok érdekes programot, feladatot és
kirándulást szerveztek számunkra. A vonatos utazás
megint nagyon jó hangulatban telt. Mire a Balatont
megpillantottuk, már összeállt a szobabeosztás és
konkrét terveket szőttünk a hét minden napjának
tartalmas eltöltésére. Már törhettük is a fejünket,
hogy vajon ki, melyik csapat tagjaként vívhatja meg a
heti feladatok és vetélkedők barátságos mérkőzését.
Miután megérkeztünk a táborba, és elfoglaltuk a szállást, azonnal lehetőségünk nyílt lehűteni
magunkat a Balaton hűs vizében
Minden napra jutott egy-egy érdekes kézműves
foglalkozás, amiben kipróbálhattuk kézügyességünket,
megismerkedhettünk néhány régi mesterséggel is.
Nekünk legjobban a táska, mint használati tárgy
készítése tetszett decoupage technikával. A tábor
végén természetesen mindenki haza is vihette kincseit,
megajándékozhatta barátait vagy szüleit a saját kezűleg
készített ékszerrel vagy faragott famedállal.
Kirándulásaink közül a legkiemelkedőbb talán a Naplemente –
hajótúra volt a Balaton lenyűgöző panorámájával, megragadó
hangulatával. Élményekben gazdag volt az egész napos
kirándulásunk, nagyon tetszett a tájház és az időszakos kiállítás
is. A kirándulás után vidám hangulatot biztosított a daltanulás, a
játékos nyelvi feladatok és sportvetélkedők.
Az első nap megalakult csoportok a héten folyamatosan együtt
dolgoztak, szükség volt mindenki ötletére és munkájára.
Tanáraink
állandóan
segítették
munkánkat,
hol
a
feladatlapoknál, hol a kézműveskedésben volt szükség a
tanácsaikra. Sokat nevettünk és jól szórakoztunk minden csoport
bemutatóján.
A tábor záró programjában felelevenítettük a legfontosabb
ismeretanyagokat, vicces pillanatképet és élményt, amit közösen szereztünk a hét folyamán.
Nem is hittük, de nagyon gyorsan eljött az utolsó nap, amikor készülődni kezdtünk a hazaútra.
Bár már hiányzott az otthoni környezet, de mégis szomorúvá tett minket a táborzárás. Egy

vigasztalt minket, hogy sok élményt szereztünk és jó hangulatban tölthettük el ezt az egy
hetet.
Ezúton szeretnénk megköszönni tanárainknak ezt a fantasztikus hetet Balatonmáriafürdőn.
Számíthatnak ránk a jövő évi táborban is! 
A tábor diákjainak írásaiból

