Nemški jezikovni tabor 2018 na Osnovni šoli Škofljica

Z nemškim jezikovnim taborom, ki ga je organizirala profesorica nemščine Mojca
Strgar ob pomoči učiteljice Tjaše Koprivc, smo začeli v petek, 2. 2., ob 16. uri. Najprej
smo se preizkusili v sestavljanju rim, iz katerih smo sestavili spomin. Prevedli smo
tudi znane citate, ki smo jih nalepili na table v avli šole. Nato smo povečerjali, ker smo
bili že pošteno lačni. Po večerji smo se vrnili v učilnico, kjer smo dobili dodatna
navodila za soboto.
Prvi dan smo prespali doma, a v soboto smo se že ob devetih zjutraj zbrali v avli, od
koder smo se odpravili v učilnice in kar takoj pričeli z delom. Najprej so nas čakali
prevodi pesmi, ki so v nemščini precej drugačni kot v slovenščini. Po končanem
poslušanju pesmi smo se v parih lotili prevajanja značilnih nemških pregovorov (kot
npr. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oz. Ena lastovka še ne prinese
pomladi). Pregovore smo kasneje tudi predstavili ostalim udeležencem. Kljub sneženju
smo se za kosilo odpravili peš v Arkado na pico. Po kosilu smo se vrnili v šolo. Na
poti smo se seveda še pošteno okepali. Odšli smo v učilnico. Ker je tema tega vikenda
bila spoznavanje nemškega besedišča na bolj zabaven način, smo se lotili še prevajanja
pregovorov na temo delov telesa (npr. Jemanden den Kopf verdrehen oz. nekomu
zmešati glavo). Po prevodih smo se pozabavali še z nemškimi številkami, ko smo se
igrali tombolo. Zmagovalka je prejela tudi nagrado. S številkami smo pošteno utrudili
svoje možgane in za sprostitev odšli v telovadnico, kjer smo se ukvarjali z različnimi
športi od nogometa, košarke pa vse do gimnastike. Ko smo bili že vsi izčrpani, smo se
zbrali v učilnici, kjer smo si ogledali film Emil in detektivi. Med gledanjem filma nas
je z obiskom presenetil gospod ravnatelj, ki se je pozanimal o celodnevnem dogajanju
na taboru in nas razveselil z bonboni. Film je bil v nemščini brez podnapisov. Ker se
nemščine učimo šele zadnjih nekaj let, še nismo razumeli vseh besed, a smo doumeli
smisel filma. Nato smo se bolj družabni odpravili v drugo učilnico in imeli zabavni
večer. Igrali smo se veliko zabavnih iger. Zabavni večer sta organizirala Domen in
Anej. Po obilici smeha pa smo se počasi odpravili spat. Ko smo se zjutraj zbudili, smo
najprej pospravili blazine in spalne vreče, nato pa smo se odpravili na zajtrk. Po
zajtrku smo se zelo zabavali s sestavljenimi pridevniki, iz katerih smo kasneje sestavili

križanko. Sledilo je še obvezno fotografiranje. Odšli smo v telovadnico, kjer smo se
pošteno pretegnili  (vsaj nekateri). Z malico smo nadomestili pokurjene kalorije,
nato pa pospravili učilnici in vse pometli. Sledil je nov krog tombole in kviz o stvareh,
ki smo se jih čez vikend naučili. Za vsak pravilen odgovor smo dobili liziko.
Tabor nam je pokazal, da se lahko zabavamo in se tudi marsičesa naučimo. Vsak od
nas se je naučil vsaj nekaj novih besed in se ob tem imel super.
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