
Angol tábor beszámoló 

 

Elérkezett ez a nap is a nyári pihenés után. 2014. augusztus 17.  A természet közeli sport tábor 200 

diákja közül 43 az angol nyelvű részben töltheti el 6 napját sportosan, angolul. A táborra jellemző, 

hogy figyelembe veszi a diákok igényeit, valamint a korosztályok közti óriási különbséget. Jelen van 3. 

osztályos és 12. osztályos tanuló is. A program tervben ezt figyelembe vettük és különböző 

feladatokkal, játékokkal, programokkal készült az öt felügyelő tanár, próbálva lekötni minden 

korosztályt.   

Megtiszteltetésként ért Bennünket, hogy egy nagyon színvonalas nyugati típusú busszal utazott a 

társaság, akikkel először Tiszafüreden álltunk egy hajókázásra. 

 

 Innen továbbhaladtunk a szállásra, Nagyvisnyóra. A lelkes csapat felbátorodva a felhíváson, hegyi 

túrán vett rész, melynek végcélja az Ódor várrom volt.  



 

Úgy tűnt megalapozódik a test a heti sportos életvitelhez, melyhez már csak az idegen nyelvi 
kompetencia fejlesztést kellett hozzátennünk, mely a „Treat others as you want to be treated” 
nevet kapta.  
    
Hétfőn, a második napon, folytattuk, ismerkedéssel, beszéd – és szókincsfejlesztéssel, kihívást jelentő 

agytornákkal, melyeket nagyon élveztek a diákok, s melynek a „Who is who” nevet adtuk, továbbítva 

feléjük iskolánk erkölcsi-szellemi értékeit.  Erre a tábori időszakra a diákok kézhez kaptak még 

továbbá egy olyan angol nyelvű kvízt, melyet saját személyes élményeikkel fűszerezve tölthettek ki, 

hasznos információkat tudhattak meg a meglátogatott helyekről. 

 



 

 Délután a csapat buszra szállt, hogy ellátogasson a Szalajka-völgybe. Az itteni túra nem volt 

megerőltető, de aki bírta, a hosszabb túrát választotta magának. Világosan látszott már, hogy ez a 

tábor, nem csak angol, de sport tábor a javából.  

 

A keddi egész napos tábori bent tartózkodásra számos tevékenységgel készültünk. A délelőtt 

folyamán meghirdetésre került a tábori tehetségkutató táborzáró gála, melyre csapatokban 

készülhettek a diákok egész délelőtt. A délután folyamán angol-szász területek sportjai, Kub illetve 

basebell, activity valamint szókincsbővítő kártyajáték, Dobble várta az állomásokon a kihívásokat és 

játékokat szerető fiatalokat.  

   



 

A nap végét fergeteges csatározással zártuk a közelben lévő erdőben stratégiai számháborúzással. 

Igazán élvezetesre és izgalmasra sikerült. 

  

Az angol csoport a szerdai napon egész napos kiránduláson vett rész Szlovákiában, az ottani dobsina-i 

500 lépcsős jégbarlangot tekintettük meg. Nyelvi szempontból ezt is magában foglalta a kvíz, amit 

kaptak a tábor elején, nem csak lábaik izmait, hanem az agyukat is tornáztathatták egész nap.  



  

A csütörtöki nap is nagyon izgalmasnak ígérkezett, hiszen aznap mentünk Aggtelekre, valamint 

délután várt ránk a tábori KI-MIT-TUD.  

 

Elérkezett a tábor utolsó napja. Talán egyedül az otthoni nyugodt alvás hiányzott legjobban, de 

mindenki nagyon jól érezte magát. Útközben még megálltunk Eger váránál és megnéztük a várat, 

valamint a belül található múzeumot. Bizony este 9-10 fele érkeztünk haza. 

 

Köszönjük a diákok nevében is az élményeket. 


