Német Nemzetiségi
hagyományőrző
táborok

Német nemzetiségi nyelvoktatás
A német nyelv, kultúra és hagyományok megismertetése tanulóinkkal iskolánkban négy nagy
területen zajlik: 1. A német nyelvi órákon tanulóink megismerkednek a német ajkú országok
nyelvével, jellemzőivel, irodalmával. Az egyéb órarend szerinti tanórák keretében is kiemelésre
kerülnek a német kapcsolódási pontok. (Ének, történelem, technika) 2. A népismeret tantárgy
keretében a hangsúlyt a német nemzetiségű elődök életmódjának, kultúrájának és
hagyományainak megismerésére és ápolására helyezzük. 3. Tanórán kívüli tevékenységeink is
jól szolgálják a környékbeli sváb falvakban élő gyerekek nemzetiségi identitástudatának
erősítését: témanapok, témahetek, kiállítás, versenyek szervezése és azokon való részvétel,
előadások, múzeumlátogatások, kirándulások színesítik tanulóink ismeretelsajátító folyamatát.
4. A nemzetiségi hagyományok ápolásának fontos építőköve a sváb népzene és néptánc.
Tánccsoportunk sikerrel szerepel a különféle kulturális találkozókon, fellépéseken, és az előző
évben elnyert támogatás segítségével a belföldi nemzetiségi tábor keretében nagy sikert arattak
Dél-Dunántúli fellépéseik során is. A kézműves foglalkozásokon elkészített tárgyakból az
iskolában kiállítást szerveztünk, így a többi gyermek is megismerkedhet a pályázati programon
túl, a nemzetiségi értékekkel.
Az idei évben iskolánk egy 5. elemmel bővítette a német nyelvtanulás színtereit: nyári nyelvi és
hagyományőrző táborok kerültek megszervezésre, két helyszínen, 46 tanuló részvételével. A
Bozzay suli és a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat is sikerrel pályázott az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kiírt és anyagilag támogatott táborok megvalósítására.
A sikeres lebonyolításért külön köszönet illeti a Zánkai Általános Iskoláért Alapítványt és a
nemzetiségi önkormányzatot a pénzbeli támogatásért, illetve a szülőket az utaztatás
felvállalásáért. (Cseh Ferenc, Kránicz Attiláné Márti, Kruczler Ágnes, Simon Csaba, Simonné
Mohos Éva Sipos Tamás, Tóth László.)

Fertőszentmiklósi tábor: 2018. június 24- 29. NEMZ-TAB-18-0252
Gyermeklétszám: 20 fő (3-6. osztályos tanulók)
Táborvezetők: Harapu-Kiss Tünde és Siposné Bányai Ildikó
A program lebonyolítása során tanulóink megismerkedhettek a korabeli kézműves
mesterségekkel, a kőkitermelés eszközeivel és folyamataival. A települések múzeumainak
termeiben szembesülhettünk az elődök nehéz, embert próbáló mindennapjaival. Múltidéző
programjaink célja az volt, hogy a kézműves foglalkozások keretében tanulóink kipróbálhassák,
hogy éltek őseink egy internet-mentes, offline világban. Ember és természet harmonikus
kapcsolatára utal a környéken fellelhető gyógynövények begyűjtése és hasznosítása, amelyről a
soproni Patika múzeumban kaphattunk részletes képet. A tábor nyelvi órái, és a „Stadtrally”-k
erősítették tanulóink német nyelvi ismereteit és nyelvhasználatát, mivel a feladatok sikeres
végrehajtása érdekében információkat kellett kérniük a helyi lakosságtól. Az egyes
programelemekhez feladatlapok kapcsolódtak, amelyek segítségével mérhettük a tanulók nyelvi
fejlődésének sikerességét. Gyermekeink a napi történéseket és élményeket naplóba rögzítették.
Így a szülők számára is átélhetővé vált az alábbi egy hetes tábori program.
1. nap: Magyarpolány, Kálvária, Műemlék utca. Megérkezés, a táborhely elfoglalása.
2. nap: Sarród, Kócsagvár, Lászlómajor, Stadtrally, nyelvi óra. Ismerkedés a növény- és
állatvilággal, a régi magyar mesterségekkel, kézműves foglalkozás
3. nap: Nyelvi óra. Sopron: Pék Múzeum, Patika Múzeum, Poncichter negyed megtekintése, régi
tradíciók, mesterségek, életmód megismerése.
4. nap: Brennbergbánya, Ágfalva, Görbehalom. Az egykori szén és kőbányászat felfedezése,
korabeli szokások, hétköznapok és ünnepek megismerése. Nyelvi óra. Kézmúves foglalkozás
5. nap: Bánfalva, Fertőrákos, Rust. A környék egyházi építészeti emlékeinek megismerése,
Fertőrákos és környékének felfedezése kisvasút segítségével. Burgenland, ékszerdoboza - Rust
felfedezése. Kézműves foglalkozás
6. nap: A hazaút során a csoport meglátogatta a fertődi kastélyt, Városlődön megismerkedett az
üvegfúvás elméleti és gyakorlati tudnivalóival.

Lengyeli tábor: 2018. július 2-6. NEMZ-TAB-18-0290
Gyermeklétszám: 26 fő (6-8. osztályos tanulók)
Táborvezetők: Simonné Mohos Éva és Siposné Bányai Ildikó
A lengyeli német nemzetiségi hagyományőrző táborral az volt a célunk, hogy tanulóink természet
közeli helyzetekben találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a
nemzetiség kultúrájával, megismerjék a német nemzetiségi kisebbség mindennapjait.
Élményekre építve szerezzenek ismereteket a német nemzetiség történeleméről, néprajzáról,
nyelvéről. Az egész napos programok, intenzív és alapos ismeretszerzést és képességfejlesztést
tettek lehetővé. Elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítésére is alkalmas volt a program. A tábor
kiváló alkalmat adott arra, hogy a diákok a megszerzett ismeretanyagot „testközelből” átélhessék.
Megtapasztalhatták a tábortűz közösségformáló/közösségépítő erejét, megismerkedtek a
kézműves-foglakozásokkal (fazekas, kékfestő, csuhéfonó stb.), bepillantást nyertek egy falu
mindennapjaiba, és információt gyűjthettek a helyi építkezési szokásokról. A falumúzeum és a
Szentkúti-kunyhó megtekintésével gyermekeink rálátást kaphattak a parasztházak egyszerű
szerkezetére, megismerték a mindennapi élethez nélkülözhetetlen praktikus használati tárgyakat
- úgy azok használatát, mind pedig azok kisebbségi nyelvi megfelelőit. Kipróbálhatták a
kecskefejést, megismerkedhettek ehető és gyógyító növényeinkkel és azok felhasználásával. A
tábor programja a következőképpen alakult:
1. nap: az egykori tiszta sváb település történelmével való megismerkedés, játékos formában,
helytörténeti gyűjtemény és óvoda múzeum illetve pincészet megtekintése.
2. nap: régi mesterségekkel való megismerkedés, a csuhé fonás, kipróbálása, régi sváb porta
megtekintése, hagyományos építkezés, kemencében sütés, vályogtégla vetés, kecskefejés,
vacsora, tábortűz.
3. nap: régi mesterségek nyomában a fazekas mesterséggel való megismerkedés, ebéd, majd
kincskeresés Lengyel településen, tábortűz
4. nap: fűben-fában orvosság, avagy hogyan orvosoltak egykori elődeink, gyógytea készítés,
kóstolás, ebéd, délután a festőnövényekkel és a kékfestő mesterséggel ismerkedünk, emlékek
összefoglalása
5. nap: vetélkedő az eltelt négy nap ismeretanyagából,

Iskolánkban tehát minden lehetőség adott ahhoz, hogy gyermekeink több oldalról megközelítve
tanulhassák és gyakorolhassák a német nyelvet. Nem csak a tanórán, hanem más, izgalmas
helyszíneken is bővíthetik tudásukat, ápolhatják hagyományainkat.
De ne felejtsük el:

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”
(Kínai közmondás)

