Frischling tábor
Idén augusztus 24-25-én került megrendezésre a német nemzetiségi tagozat nyelvi
előkészítős diákjainak a Frischling tábor.
Pénteken a koradélutáni órákban érkeztünk meg Városlődre, az Iglauer-parkba. Elfoglaltuk a
szállást, és kipakoltunk, majd néhány ismerkedős játék következett. Ezután elindultunk, hogy
megnézzük a Német Nemzetiségi Tájházat. Itt két részre oszlott az osztály. Az egyik csoport
rongyszőnyeget készített régi pólókból, míg a többiek érdekességeket tudhattak meg a házról,
azután a két csoport cserélt. Az elhangzott információk alapján egy kérdőívet is kitöltöttünk.
Visszaérve a szállásra megvacsoráztunk, majd egy különleges programban vehettünk részt.
Krepsz Adrienn tánctanárnő tanított nekünk egy sváb tánckoreográfiát, ami mindannyiunknak
nagyon tetszett. Este pedig tábortüzet raktunk, és megkezdődött a közös sütögetés. A nap egy
jó hangulatú beszélgetéssel zárult. Másnap mi diákok egy kalandos túrán vettük rész és
megismerkedtünk a környéken található gyógynövényekkel, amíg a szülők beszélgettek
egymással és osztályfőnökünkkel.
Szerintünk szuper két napot töltöttünk együtt, ami jól összekovácsolta a csapatot! Örülünk,
hogy közösen hangolódhattunk rá az iskolakezdésre!
Burger Dóra és Nagy Lili 9.ny/B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tábor egy nagyon jó élmény volt számomra, és egy óriási előny az osztályunk számára,
hogy nem ismeretlenül kezdtünk egy új iskolában, egy új közegben, idegen tanárok óráin.
Számomra az egyik legnagyobb élmény, amit az osztallyal közösen élhettünk meg, az a
táncház volt. Jó hangulatban tanulhattunk meg közösen egy vidám kis táncot, ami elsőre
bonyolultnak tűnt, de jól belejöttünk és egy szuper élménnyel többel térhettunk haza. A
közös sütögetést, a szönyegkészítés csapatmunkájával és az esti beszélgetéssel együtt 2
felejthetetlen napot zártunk le 5 elkövetkezendő együtt töltött évünkből.
Pölös Gréta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szerintem nagyon szuper volt ez a tábor, mert már az első tanítási nap előtt
megismerhettem az új osztálytársaimat. Tetszett a tájháznál a szőnyegkészítés,
izgalmas volt együtt dolgozni a barátaimmal. Utána a körbevezetés is érdekes
volt, sok mindent tudtunk tanulni. A tábortűznél sokat tudtunk beszélgetni, és
még jobban megismerhettük egymást. Egyszóval szerintem tökéletes volt az ott
eltöltött két nap.
Szíjártó Anna

