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Német nemzetiségi nyelv és irodalom órán nagy hangsúlyt fektetünk az országismeretre is. IIyenkor a német 
nyelvű országokkal projektmunka keretében részletesebben is foglalkozunk. Ausztria közelsége miatt a 
legtöbb tanuló már járt a szomszédos országban, így ezekben a projektmunkákban szívesebben vesznek részt, 
mivel vannak előismereteik. 
Táborunk célja az volt, hogy újabb országismereti információkat tudjanak gyűjteni Ausztriáról, illetve az 
interaktív feladatok segítségével ki is tudják próbálni a nyelvtudásukat. 
Hon - és népismeretből pedig a csömöri helytörténeti kiállításon látott eszközöket, ruhákat, berendezési 
tárgyakat más német falvakban is megtekinthessék. 
  Az első napon jártunk Szombathelyen, a Vasi Skanzenben, ahol múzeumi óra keretében megismerkedtünk a 
német telepesek ház-és lakáskultúrájával, életmódjával. 
   Ausztriában voltunk, Rechnitzben, a Badesee partján, ahol a természetvédelmi területen egy különleges, 
madarak mentésével foglalkozó központot látogattunk meg, a “Vogelturm”ot. A látogatás előtt lehetőségük 
volt a tanulóknak egy kötetlen beszélgetés keretében németül beszélgetni a torony megálmodójával és 
üzemeltetőjével. A szerencsés véletlennek köszönhetően a szomszédos étterem vezetője is ott volt, így 
tanulóink kérdéseire ő is nagyon szívesen válaszolt. Eleinte a gyerekek alig mertek megszólalni, de addig 
bátorította őket, amíg végül több,  mint egy órán keresztül beszélgettek.  
   Felgyalogoltunk a kirchschlagi várba, mely Hunyadi Mátyás uralma alá is tartozott egykoron. Mátyás 
építette a templom oldalhajóját, melyet azóta is “Magyar Templomnak” neveznek. 
   Jártunk Kőszegen a belvárosban, a várban, a Marcipán múzeumban, a Stájer házaknál. Taulóink előadást 
hallhatak a kőszegi vár történetéről, beöltözhettek korabeli stílusú ruhákba. Kirándultunk Írottkőre, ahol 
megismerkedtünk a határállomás történetével.  
   A Fertő-tavon hajókázás közben megfigyelhettük az ottani élővilágot, majd a Fertőrákosi kőfejtőben a 
témaparkban és a tanösvényen a terület természeti, kőzettani és őslénytani értékeit ismerhettük meg. 
  Hazafele megnéztük a güssingi várat, ahol német nyelven tájékozódhattunk a Batthyány-család életéről. 
Ausztriában több boltban is jártunk, ahol a tanulóknak az eladók segítségével kellett információkat 
megtudniuk, illetve árak után érdeklődniük. 
  A tábor kiemelt célja volt, hogy a tanulók nyelvi környezetben kipróbálhassák tudásukat és pozitív 
megerősítést kapva, továbbra is lelkesen tanulják a német nyelvet. Emellett megismerkedtek hon-és 
népismereti hagyományokkal, országismereti információkkal, közös táncesten, hagyományőrző 
foglalkozásokon is részt vehettek. 
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