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American Superheroes: A fun-filled exploration
of American pop culture and way of life

Come party in the USA with ESB this summer!

Prepare yourselves for an action-packed week full of American themed 
activities. We will immerse ourselves in the food, culture, and sports of 
the United States. We will learn about some of our favorite superheroes 
both real and fictional. We will also get a taste of some classic American 
treats and get some exercise by playing American sports.
Be there or be square!

14-18 & 21-25 June

Amerikai Szuperhősök:
Az amerikai életstílus és popkultúra  

Június 14-18. és 21-25. KOR:
6-13

AGE:
6-13

Gyere és partizz az ESB-vel idén nyáron!

Készülj egy izgalmas, vidám eseményekkel teli hétre, csupa Amerikához 
köthető programmal. Megismerjük az USA kultúráját, az amerikai 
sportokat és természetesen az ételeket is. Beszélünk a szuperhősök-
ről, mind az igaziakról, mind a mozi szuperhőseiről. Eszünk amerikai 
finomságokat és kipróbálunk több amerikai sportot is.
Itt a helyed, nem is kérdés! 



Angol Szuperintenzív „Alapok” - 
avagy minden amire szükséged van

Június 14-18. és 21-25.

Superintensive Foundation in English -
All the basics that you need

14-18 & 21-25 June AGE:
6-10 

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 interaktív és kreatív módszerekkel mind a 
négy nyelvi készséget használva, sorra vesszük 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 14-i és 21-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.

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

This intensive foundation programme aims at strengthening key basic 
vocabulary which is essential for communication. This will help 
students develop skills, fluency and confidence in English. With inter-
active and creative activities, these classes cover listening, speaking, 
reading and writing on a number of themes: 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 friendly atmosphere.

Classes run 8:30 - 12:30 daily and will be offered the weeks of June 14th 

and June 21st. This intensive course costs 69,000 HUF for one week        
or 129,000 HUF for both weeks. Participation in both weeks is strongly 
encouraged.



Tanuld meg nálunk, hogyan is készülnek a filmek!

Többféle filmtípussal és stílussal ismerkedhetsz meg ebben a táborban, 
videókat fogunk nézni és tanulmányozni, majd csapatokban saját 
mozgóképekeket forgatunk, hogy végül bemutathassuk őket a vörös 
szőnyeges Oscar-díj átadónkon.

Dráma workshop, jelmeztervezés és készítés, forgatókönyvírás, 
kamera technikai tréning és még sok különleges élmény vár ezen a 
héten. 

A hét végére megtanulod, hogyan is készül egy valódi FILM! 
A tábor egy online video játékon is alapul.

Oscar-díj Átadó – Készítsd el a saját filmed!
Modern Média

Június 28. - Július 2.

A Night at the Oscars - Make your own movie!
Modern Media

Come and learn how to make a movie scene!

You will explore different film genres and styles, then view a movie 
sequence with the goal to remake it during the week and present it 
during a ‘day at the Oscars’ red carpet event! 

There will be acting workshops, production shoots, costume making, 
storyboarding, scriptwriting and camera technique activities.

By the end of the week, you will have learned the whole production 
process that goes into making a movie.

The camp will be based on an online video game too! 

28 June - 2 July AGE:
8-13 

KOR:
8-13 



Csillagok Háborúja -
A Naprendszer és az Űr

Július 5-9.

Star Wars Adventure - 
Journey through the Space and Solar System 

Go on an amazing adventure into … SPACE!

Travel around and beyond our galaxy with the Star Wars characters, 
go on missions to different planets and let your creativity loose to 
explore the secrets of the Universe!

Celestial objects and beings, challenges and victories will unlock 
your imagination and make up an unforgettable week.

All these activities will take place in English, giving you a chance to 
practise your English in a fun packed week.

5-9 July AGE:
6-13 

KOR:
6-13

Gyere el egy izgalmas kalandra az …. ŰRBE!

A Csillagok Háborúja szereplőivel beutazzuk a galaxist, titkos küldetésre 
megyünk különböző bolygókra, hogy szabadon engedhesd a fantáziádat 
és felejthetetlen legyen a heted.

Tökéletesítheted az angolodat a héten, miközben még jól is szórakozol.



Álmodoztál valaha arról, hogy Afrikába utazol? 
Akkor eljött a te időd!

Egy virtuális utazásra hívunk Dél-Afrikába, ahol megismerheted a 
legveszélyesebb emlősöket, a félelmetes hüllőket, és a kreatív 
busmant, aki megtanult élni közöttük.

Utazásunkat egy hozzáértő idegenvezető kíséri, aki sok éves tapasz-
talattal rendelkezik az afrikai környezetben való navigálásban. 

Útközben biztosan találkozunk tehetséges afrikai művészekkel,    
képzett vadászokkal és gyűjtögetőkkel valamint csodálatos mese-
mondókkal.

Afrikai Szafarikaland

Július 12-16.

The African Safari 

12-16 July AGE:
6-13 

KOR:
6-13 

 If you have ever considered visiting Africa, this is your 
opportunity.

Join us for a once in a life time trip to South Africa where you will 
learn about Africa’s most dangerous mammals, venomous reptiles 
and the creative Bushmen who learned to live among them. Our trip 
will be conducted by a knowledgeable ’guide’ who has many years 
experience navigating the African wilderness.

Along the way we are sure to come across talented African artists, 
skilled hunter-gatherers and wonderful story tellers. If wild animals 
fascinate you, come and join us!



Te is úgy imádod Csikócsőrt, a bájitalokat
és a Bagoly Berti féle mindenízű drazsét, mint mi?

Akkor csatlakozz hozzánk, hogy elmerülhessünk Harry Potter 
fantasztikus világában!

Készíts saját varázspálcát, keverj bájitalt és jósolj tealevélből. Verse-
nyezz játékainkban, teljesítsd a napi kihívásokat és vegyél részt 
izgalmas kincskeresésekben. Igyál vajsört és készíts DIY finomságo-
kat.

A fiatal boszorkányokat és varázslókat a Boxfort Budapest varázsla-
tos világába vezetjük: Beosztunk titeket bűvös házainkba: Tűzmada-
rak, Vízi Sárkányok vagy Hóbaglyok lehettek.

A hét folyamán rengeteg szórakoztató és varázslatos tevékenység-
ben lesz részed! Csíny letudva :) 

Harry Potter – Boxford Budapest

Július 19-23.

Harry Potter - Hogwarts Hungarica

Do you love Buckbeak, potions and
Bertie Bott’s Every Flavor Beans? 

Then join us as we immerse a new class in the fantastical world of 
Harry Potter!

Make your own wand, create potions, practise fortune telling. Com-
pete in daily challenges, House games and scavenger hunts. Drink 
butterbeer and make DIY treats.

The young witches and wizards will be led into the magical world of 
Hogwarts Hungarica. They will be assigned into their respective 
houses: Firebirds, Water Dragons, and Snow Owls.

Throughout the week there will be lots of fun and enchanted activities! 

19–23 July AGE:
6-13 

KOR:
6-13 



Ha szereted a kalandokat és imádsz kempingezni, 
gyere velünk egy 5 napos virtuális hajóútra a Níluson.

A Nílus folyó Afrika 10 országán folyik keresztül, így minden nap 2 
országot tudunk meglátogatni, míg péntekre a Földközi tengerhez 
érünk.

Ez egy páratlan kaland, melynek során számos törzzsel, sok furcsa 
és csodálatos képződménnyel találkozunk, és megtanuljuk, hogy 
mennyire szükségük van az embereknek, állatoknak és növényeknek 
erre a csodálatos folyóra.

Kemping a Níluson –
Egy Különleges Kultúrális Kaland

Július 26-30.

Camping on the River Nile -
A Unique Cultural Adventure

If you love an adventure and enjoy camping,
join us for a 5 day virtual trip up the river Nile.

The river Nile runs through 10 African countries, we will be visiting 2 
countries each day until we reach the Mediterranean Sea.

Each day will see us embarking on an adventure like no other. We will 
meet numerous tribes, many weird and wonderful creatures and 
learn how people, animals, plants and trees rely on this beautiful 
river to survive. 

26–30 July AGE:
6-13 

KOR:
6-13 



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 szárnyaló képzelet, az alkotás és a szórakozás garantált!

Kreatív Hét - Művészeti Tábor

Augusztus 2-6.

A Week of Creativity! - Art Camp

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!

2- 6 August AGE:
9-13

KOR:
9-13



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

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. Hacsak a táborleírásban 
másként nem jeleztük, a táborok díja 59.000 forint, ami tartalmazza 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

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. 

Unless otherwise stated, camps cost 59.000HUF, 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.


