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2017.03.07.   

A mai nap az utazással telt, legelőszőr a repülőút, utána vonat és onnan az 

iskola furgonjával jutottunk el magához az iskolához, ahol egy vacsora keretén 

belül kaptunk kisebb eligazítást. Ezek után foglaltuk el szobáinkat. 

 

2017.03.08.  

A mai napon körbevezettek az iskolában, a kertészetben és a hatalmas parkban. 

Délelőtt részt vettünk még egy angol órán, ahol bemutatkoztunk és 

beszélgettünk azokkal a diákokkal, akik Magyarországra jönnek ezzel a 

programmal. Utána ebéd következett és egy kis sport a helyi diákokkal. 

Vacsoránál egy előadást tartottak az afrikai éhezőkről, és megtudtuk, hogy az 

iskola rendszeresen támogatja őket étel adománnyal. 

 

2017.03.09.  

Ez a nap munkával telt, ami főleg cserepezésből állt. A büdöskéket cserepeztük 

és pakoltuk, majd ebédeltünk és kaptunk egy 30 perces szünetet. A délutánt 

parkos munkával folytattuk, ahol ágyásokat mulcsoztunk és gyomláltunk. A 

vacsorát a majd hozzánk érkező diákokkal töltöttük. 

 

2017.03.10.  

A mai nap szintén gyakorlattal telt, délelőtt paprikát és paradicsomot 

cserepeztünk és tápoldatoztunk. A délután folyamán az átteleltetett primulákat 

tisztogattuk és a fátyolfóliát szedtük le és hajtottuk össze. A nap végét 

magvetéssel fejeztük be, ahol elsajátíthattuk az itteni módszert. 

 

 



2017.03.11. 

Ez egy munkamentes nap volt. Párizs legnagyobb nevezetességeit néztük meg. 

Eiffel Torony, Diadalív, Louvre és a szebbnél szebb parkok. 

 

2017.03.12. 

A mai nap szintén a városnézésé volt. A Louvre-ban megnéztük a gyönyörű 

festményeket és szobrokat. Természetesen mindre nem maradt időnk. Éjszaka 

pedig a kivilágított Eiffel Tornyot volt szerencsénk látni. 

 

2017.03.13. 

A hétfő reggel egy angol órával kezdődött, ahol egy feladatlapot töltöttünk ki az 

itteni diákokkal közösen, kis csoportokban. Ebéd következett, majd kivittek egy 

sportlövő klubba támfalat építeni és beültetni egy vadat imitáló gyakorlóhoz. 

 

2017.03.14. 

Ma egész nap az iskola területén dolgoztunk. Délelőtt egy francia diáknak 

segítettünk a gyakorlati vizsgájában, majd ebéd után Dimitrivel végeztünk 

parkos munkát. Virágágyat készítettünk. 

 

2017.03.15. 

Ma délelőtt fotókat készítettek rólunk az Erasmus Alapítvány újságjának, amint 

a helyi diákokkal együtt dolgozunk. Pár kérdést feltettek az újságírók is. Ebéd 

után elsajátíthattuk a golfozás alapjait az itteni tornatanár és matek tanár 

segítségével. Nekem nagyon tetszet és a végére egészen jól elsajátítottam az 

ütéstechnikát. 

 

2017.03.16.   

Ma reggel munka előtt egy régész előadását hallgathattuk meg, aki a helyi 

kastély feltárásában vett részt. Körbevezetett minket és megmutatta a leleteket 

és a korabeli képeket. 



Délután egy érdekes biológia órán vettünk részt, ahol a virág pontos részeit 

nézhettük meg mikroszkóp alatt, amit később le is rajzoltunk. 

 

2017.03.17. 

Ma délelőtt a szomszédos városban lévő 18. századi kastély kertjét néztük meg 

és a 110 hektáros park kialakításával és ápolásával ismerkedtünk. Este a helyi 

bevásárlóközpontban múlattuk az időt. 

 

2017.03.18. 

A hétvége első napján ismét Párizst vettük célba, azon belül Versaille-t. 

Megnéztük a kastély szobáit, a nagy átriumokat és a gyönyörű kertet. Sajnos 

ennek is csak a töredékét tudtuk megtekinteni idő hiányában. 

 

 2017.03.19. 

Ezen a vasárnapon egy kicsit szabadfoglalkozás volt. Mindenki pihenhetett. 

 

2017.03.20.   

Erre a napra készültünk nagyon, mert munka után búcsúvacsorával leptük meg 

a majd hozzánk érkező francia tanári kart. Úgy láttunk az általunk készített étel 

elnyerte a tetszésüket. 

 

2017.03.21. 

Ez a nap már az utazásról szólt. Összepakoltunk, elköszöntünk a minket 

vendégül látóktól és megköszöntük a sok élmény és segítséget, amit számunkra 

nyújtottak ebben a két hétben. 

A repülőtéren a szeretteink vártak. 

 

 

 


