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Lab Rats – Mad(ly) funny science camp
17-21 & 24-28 June

AGE:
6-12

Hey, Lab Rats, boys and girls, are you ready to become junior explorers
for the week? Let’s embark on a series of exciting adventures! You will
get 5 days of science exploration ... but watch out! Part of being a Lab
Rat means that YOU might become the newest test subject in one of our
exciting camp experiments:
DAY 1: All About Water – Whether it is sinking, floating, flowing,
or melting, you will have a splash with our water themed activities.
DAY 2: Let’s Get Chemical! – Here you will get all mixed up in some
fizzy, bubbly chemical reactions.
DAY 3: Simple Machines – A day of building catapults, pulling levers,
and sending your toys racing down ziplines.
DAY 4: Cool Science – Slime, Slime and more Slime!
Need we say more?
DAY 5: Exploration Stations – You will spend the last day of camp
choosing your own awesome experiments to partake in around the
camp.

Laborpatkányok – Őrült(en) vicces tudományos tábor
Június 17-21. és 24-28.

KOR:
6-12

Hé, Laborpatkányok! Lányok és fiúk! Készen álltok, hogy kis felfede-

zőkké váljatok ezen a héten? Csatlakozzatok az izgalmas kalandhoz!
5 napig folyamatos kisérletezgetés vár rátok ... de vigyázzatok!
A Laborpatkányok kisérletező tábor alatt könnyen TI is tesztalanyokká
válhattok a fantasztikus kísérletek során.
1. NAP: Minden amit a vízről tudni kell – Akár elsüllyed, úszik, lebeg,
vagy olvad, garantáltan minden vizi témánk nagyot fog csobbanni!
2. NAP: Lépjünk kémiai reakcióba azonnal! – Mindenféle habos, buborékos kémiai reakcióval ismerkedünk meg.
3. NAP: Egyszerű gépek – A napot katapultépítéssel, emelőkarok
megtervezésével és az elkészült játékgépek drótversenyével fogjuk
tölteni.
4. NAP: Menő tudomány – Slime, slime és slime.
Kell többet mondanunk?
5. NAP: Felfedezőállomások – Az utolsó nap mindenki elhozhatja a
saját kisérletét, amit együtt is kipróbálunk majd.

Superintensive Foundations - All the basics that you need
17-21 & 24-28 June

AGE:
6-10

Speaking English with confidence will give your child the opportunity
to communicate with people from all over the world.

This intensive foundations program aims at strengthening key, basic
vocabulary essential for communication, which will help students
develop skills, fluency and confidence in the English language. Topics
covered over the two weeks include: numbers, days/months/seasons,
the body and emotions, family and their characteristics, food and more.
The small sized classes are taught exclusively by native speaker teachers
of English in a classroom with a warm atmosphere.
Classes run 8:30 - 12:30 daily and will be offered the weeks of June 17th
and June 24th. This intensive course costs 69,000 HUF for one week or
129,000 HUF for both weeks. Participation in both weeks is strongly
encouraged.

A szuperintenzív „Alapok” - avagy minden amire szükséged van
Június 17-21. és 24-28.

KOR:
6-10

Ha gyermeked magabiztosan beszél angolul, a világ bármelyik pontján
kommunikálhat majd az emberekkel!

Ennek az intenzív alapozó programnak a célja a kommunikációhoz
nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú szókincs elmélyítése, amely segít a
gyerekeknek az angol nyelvi készségek, a folyékony beszéd és önbizalom
fejlődésében. A két hét alatt sorra veszzük a számokat, a napokat /
hónapokat / évszakokat, a testet és az érzelmeket, a családot és a
tulajdonságokat, az ételeket és még sok mást is.
A kis létszámú osztályokat kizárólag angol anyanyelvi tanárok tanítják
barátságos légkörű osztálytermekben.
A tábor a június 17-i és 24-i héten minden nap 8:30 - 12:30 tart. Ez az
intenzív kurzus 69,000 forintba kerül egy hétre, vagy 129,000 forintba
két hétre. A kéthetes részvétellel még látványosabb eredményeket
érhettek el.

Acting Up! - Drama Camp
1-5 July

AGE:
8-13

Join us at ESB this week to discover your “dramatic side.”
Our drama camp can help you practice improvisation, acting, script
writing and so much more, all while bettering your English language
skills. You will participate in a wide variety of games and activities to
unleash your creativity, explore fun characters, and design props and
costumes for your very own show. At the end of the week, you and
your group mates will put on a fabulous performance for all of your
family and friends.

Színészkedj! - Drámatábor
Július 1-5.

KOR:
8-13

Csatlakozz hozzánk ezen a héten, hogy felfedezhesd a „drámai
oldalad”.

A táborban lehetőséged lesz gyakorolni az improvizációt, a színészkedést, a forgatókönyv-írást és még rengeteg mindent, miközben
tökéletesíted az angolod. Számos játékban és tevékenységben
vehetsz részt ahol szabadjára engedheted a kreativitásod, és szórakoztató karaktereket ismerhetsz meg, valamint megtervezheted
díszletet és a jelmezeket a saját előadásodhoz. A hét legvégén, az
újdonsült színészek egy fantasztikus show-val kápráztatják el a
családot és a barátokat

Dive into da Vinci – A cheerful Renaissance adventure
8-12 July

AGE:
7-12

Leonardo

da Vinci was fascinated by the world around him.
He explored and discovered all he could. He changed the world with
his incredible imagination and even though he lived 500 years ago we
can still learn from him today.
Are you curious about the world around you? Do you like learning
about everything from buildings to machines, from animals to art?
Become a renaissance scholar with us!
Join in as we conduct science experiments, attempt fun feats of engineering with crazy materials, enjoy a renaissance style feast and
learn how to paint and sketch like a master.

Szárnyalj együtt Da Vincivel! – Egy vidám reneszánsz kaland
Július 8-12.

KOR:
7-12

Leonardo da Vincit lenyűgözte a körülötte lévő világ. Folyamatosan
kutatta azt, és mindent felfedezett, amit csak lehetett. Hihetetlen
képzeletével megváltoztatta a világot, és bár 500 évvel ezelőtt élt, ma
is tanulhatunk tőle.
Kíváncsi vagy a minket körülvevő világra? Szeretsz az épületektől a
gépekig, az állatoktól a művészetig mindenféléről tanulni? Legyél
reneszánsz tudós velünk! Csatlakozz és légy részese a tudományos
kísérletezésnek, meg az őrült anyagokkal való szédületes mérnöki
munkának, élvezd egy reneszánsz stílusú lakoma örömeit, és tanulj
meg festeni és rajzolni úgy, mint egy mester.

MAGYAR NYELVŰ TÁBOR
ESB Sakktábor
Július 15-19.

KOR:
6-12

Nagymester akarsz lenni? Vagy teljesen kezdő vagy?
Akárhogy is, ez a sakktábor neked szól. Az új sakkozókat megismertetjük a játékkal, a tapasztalt játékosok tudását pedig elmélyítjük
majd. Intenzív napi leckéket, rejtvényeket és sok játékot kínálunk,
hogy segítsünk ennek a rendkívül vonzó játék szabályainak megértését.
Ezen a héten a diákok megismerhetik a taktika és a stratégia fontosságát, megtudhatják hogyan tervezhetik előre a játékot, és egy
tapasztalt sakkoktató segítségével elemezhetik a híres sakkjátszmákat.
A sakktanulás és maga a játék nem csak az agyunkat szórakoztatja,
hanem számos, a mindennapi életben hasznos készséget is megtanít.

Kezdhetsz is gyakorolni a táblán!

Hit a Home Run with English! – Sports Camp
15-19 July

AGE:
6-12

Let’s get sporty! What better way to learn about a new culture and

practice language skills than by playing sports? Sports have brought
countries and people of diverse backgrounds together for years and
help promote important values like sportsmanship, hard work, and
leadership. Now is your chance to embrace a multitude of sports from
around the globe such as American football, baseball, and basketball
among many more.
If this kinesthetic approach to improving your English sounds right for
you, please join us this summer. This program is highly engaging and
student-centered to ensure active participation and constant use of
the English language. English language instruction is also included
so that language learning occurs both on and off the field.

Üss Hazafutást! – Sporttábor
Július 15-19.

KOR:
6-12

Legyél

sportos! Milyen jobb módja lehetne egy új kultúra megismerésének és a nyelvgyakorlásnak, mint a sportolás? A sport évek
óta egyesíti a különböző háttérrel rendelkező országokat és embereket,
miközben fontos értékeket, mint a sportszerűség, a kemény munka
és a taktikus irányítás közvetít. Most itt az esélyed, hogy a világ
minden tájáról sokféle sporttal megismerkedj, mint például az amerikai foci, baseball és kosárlabda.

Ha úgy érzed a nyevtanulást ebben az izgalmas, kinesztetikus
megközelítésben épp neked találták ki, csatlakozz hozzánk ezen a
nyáron. A program nagyon érdekes és diákközpontú, miközben biztosítja az angol nyelv aktív és folyamatos használatát. Nyelvtanulás
mind a pályán, mind a pálya mellett!

As American As Apple Pie!
American culture camp
22-26 July

AGE:
6-13

What better way to spend part of the summer than discovering the
fascinating culture of the United States?

Go beyond the America projected in the movies and uncover how
Americans really eat, think, and play.
If this adventure around the world sounds right for you, please join us
this summer. This program is highly engaging and student-centered.
Students will partake in making crafts, playing games popular in the
U.S. and other hands-on activities.

Olyan amerikai mint az amerikai pite!
Amerika kultúrális tábor
Július 22-26.

KOR:
6-13

Mi lehetne jobb annál, hogy a nyár egy részét az Egyesült Államok
lenyűgöző kultúrájának felfedezésével töltsük?
Lépjünk túl azon az Amerikán, amit a filmekben látunk, és fedezzük
fel, hogy igazából mit esznek, hogyan gondolkodnak és játszanak az
amerikaiak.
Ha ez a világkörüli kaland jól hangzik, csatlakozz hozzánk a nyáron.
A diákok kézműveskednek, amerikai játékokat játszanak, bepillantanak
az amerikai emberek mindennapjaiba.

Harry Potter and the ESB Wizards
Harry Potter’s magic world camp
29 July - 2 August

AGE:
8-13

Do you love Harry Potter's world of witchcraft and wizardry?
Do you dream of attending Hogwarts, learning spells, and catching
the snitch? The most popular book series of all time, with more than
500 million copies sold, Harry Potter, is a whimsical and adventurous
international phenomenon. With books to read, films to watch and a
whole world to discover, anyone can be a part of the fun.
Join our enchanted camp where students will be sorted into houses,
make wands and potions, learn spells, play quidditch, and become
even better acquainted with their favorite characters and magical
creatures. Congratulations! You have officially received your
Hogwarts letter. See you at Platform 9¾ to begin our magical journey!

Harry Potter és az ESB-s varázslótanoncok
Harry Potter varázslatos világa
Július 29. - Augusztus 2.

KOR:
8-13

Szereted Harry Potter boszorkányos és varázslatos világát?
Álmodtál már arról, hogy a Roxfortba jársz, varázslatokat tanulsz, és
elkapod a cikeszt? Több mint 500 millió eladott példánnyal minden
idők legnépszerűbb könyvsorozata után kijelenthetjük, hogy Harry
Potter, egy igazán szórakoztató és kalandos nemzetközi jelenség. A
könyvek olvasásáshoz, a filmek megnézéséhez és egy egész világ
felfedezéséhez bárki csatlakozhat és válhat így részsévé a mókának.
Gyere el elvarázsolt táborunkba, ahol a diákokat házakba osztjuk be,
varázspálcát és bájitalokat készítünk, bűbájokat tanulunk,
kividdicset játszunk, és mégjoban megismerkedünk kedvenc szereplőinkkel és a mágikus karakterekkel. Gratulálunk! Ezennel kézbesítettük a leveledet, mi szerint hivatalosan is felvételt nyertél a
Roxfortba. Találkozunk a 9 és ¾. vágányon hogy megkezdődhessen a
varázslatos utazás.

A Week of Creativity! – Art Camp
5-9 August

AGE:
9-13

Feeling artsy lately?

Interested in different 3D sculpting techniques?
Join the ESB Art camp! Using our hands, a lot of imagination, and some
technical tricks we will make 3D designs and sculptures for the house
and garden. Participants will learn about sustainability, explore creative ways of reusing waste, and enjoy the pleasures only art can bring.
Discovery, imagination, creation, and fun are guaranteed!

Kreatív Hét – Művészeti tábor
Augusztus 5-9.

KOR:
9-13

Egy művész veszett el benned?

Érdekelnek a különböző 3D-s szobrászati technikák?
Csatlakozz az ESB művészeti táborához! Használjuk a kezünket, a
végtelen képzeletünket, és néhány technikai trükköt és készítsünk
3D-s alkotásokat, amiket kitehettek a házban vagy a kertben. A résztvevők megismerkednek a fenntarthatósággal, a hulladékok újrafelhasználásának kreatív módszereivel, és élvezni fogják azokat az élvezetek, amiket csak a művészet nyújthat. A felfedezés, a szárnyalló
képzelet, az alkotás és a szórakozás garantált!

THIS YEAR THE ENGLISH SCHOOL OF BUDAPEST HAS PUT TOGETHER
A WIDE RANGE OF SUMMER CAMP PROGRAMMES
FOR THE WHOLE SUMMER.
The camps will be located at ESB’s classrooms on Tárogató u. 2-4, 1021,
Budapest and run from 8.30 to 16.00 Monday to Friday.
All camps cost 49 000 HUF, which includes lunch, drinks, snacks and the
cost of all in house activities. Additional fees might be paid for public
transport tickets and entry fees during some of the camps.

If you are interested, please complete the registration form on our website
www.englishschool.hu or contact us directly at
info@englishschool.hu or 06 20 555 9851.

AZ IDEI ÉVBEN AZ ENGLISH SCHOOL BUDAPEST A TELJES NYÁR
FOLYAMÁN TEMATIKUS GYERMEKTÁBOROKAT KÍNÁL.
A táborok hétfőtől péntekig 8.30-16.00-ig tartanak, az ESB II. kerületi
osztálytermeiben, 1021 Budapest Tárogató u. 2-4. Minden tábor 49.000
Ft-ba kerül, mely magába foglalja az ebédet, tízórait, uzsonnát, innivalót és
az összes nem külsős foglalkozás díját. Egyes táboroknál extra költség
lehet a BKV jegy illetve a belépők díja.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérjük töltse ki a honlapunkon:
www.englishschool.hu található jelentkezési lapot, vagy vegye fel a kapcsolatot
velünk elérhetőségeink valamelyikén:
info@englishschool.hu vagy 06 20 555 9851

www.englishschool.hu info@englishschool.hu tel:+36 20 555 9851

