
Tábori emlékeim 

 Az idei nyaramat egy fantasztikus angol tábor tette tartalmasabbá és rendkívül 

emlékezetessé. Minden nap érdekes programok, izgalmas feladatok és felejthetetlen meglepetések 

vártak ránk.  

 A hét során több előadást is meghallgattunk (természetesen angolul!), melyekbe mi is 

bekapcsolódhattunk és kérdéseket tehettünk fel. Elsőként Gellén József professzor úr mesélte el 

Nagy Britannia szuperhatalommá válásának történetét. Kedden Gula Mariannal Írországot 

ismerhettük meg, történelméből és kultúrájából is kaptunk egy kis ízelítőt. Fodor Szabolcs Dániel 

bevezetett bennünket a multinacionális cégek rejtelmeibe, ezzel párhuzamosan pedig közösen 

megbeszéltük, miért fontos angolt tanulnunk. A vele eltöltött két óra volt a kedvencem az összes 

előadó közül, mert nagyon tetszett, ahogy erről a témáról beszélt és minket is folyamatosan 

belevont, ösztönzött a kommunikálásra. Csütörtökön egy nagyon kedves, vidám és humoros 

amerikai tanár úrral, Teddel beszélgettünk mindenféle történetekről. Ez volt az egyik 

legfordulatosabb előadás, mesélt kalandos életéről, közben pedig több játékos feladatot is hozott 

nekünk. Szerintem nagyon hasznos volt ezeket meghallgatni, mert sokat lehetett belőlük tanulni. 

Minden nap lemérhettük, mennyit értettünk meg és mennyire emlékszünk az aznapi előadásból 

különböző kvízek segítségével.  

 Tanáraink minden nap folyamatosan ösztönöztek és bátorítottak minket az angolul való 

kommunikálásra, ami legtöbbször feladatok formájában valósult meg. A hét folyamán volt egy nagy 

csapatverseny is. A legtöbb feladatot csapatokban oldottuk meg és minden nap volt egy 'A nap 

nyertese' csapat. Ez is sokat késztetett minket angol tudásunk alkalmazására, mert csak annak a 

csoportnak volt esélye a nyerésre, aki bátran beszélt és használta a nyelvet. Pontokat kaptunk a 

kvízek megoldásáért, és más izgalmas feladatokért is. Például dalt kellett írnunk a csapatunkról, 

majd ezt előadni. Az egyik legérdekesebb "küldetésünk" az volt, amikor a városban külföldieket 

kellett megszólítanunk, és minél többet kérdezni tőlük. Az összegyűjtött információk mennyisége 

után kaptunk pontokat. Volt egy ehhez hasonló másik feladatunk is Budapesten, az Aréna Plázában. 

A bevásárlóközpont millió üzletek közül kellett megtalálni azt az egyet, amelyikben az Aquatikum 

jegyeink voltak, de közben csak angolul beszélhettünk . A hét végén nagyon szoros küzdelem után 

kihírdettük a 'A hét nyertese' csapatát is. 

 Nagyon élveztem a hét minden napját, szerintem igazán hasznos volt ez az angol tábor, mert 

sokat tudtuk gyakorolni a nyelvet.  

Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a tábor megszervezéséhez. 

Köszönöm! :) 
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