
Svédország-Malmö        2017.05.17. 

Koradélután 14:25-re mentünk ki a reptérre. Mindenki megérkezett utána elmentünk becsekkolni: a 

nagy bőröndöket leadtuk, utána a kézipoggyászt átvilágították. Még a cipőnket is le kellett venni, mert mi 

is túl estünk egy átvilágításon. Amikor átmentem besípoltam egy kicsit, megijedtem, de átnéztek és nem 

találtak semmit. Megkönnyebbülés volt… Miután átmentünk a vizsgálaton még 1 órát kellett várni, hogy 

a gépre felüljünk. Utána felszálltunk a gépre, bekötöttük az öveinket. Én már nagyon izgatott voltam 

mert életemben nem repültem! Nagyon élveztem a repülőutat! Az a sok felhő, gyönyörű volt, imádtam. 

Egy kicsit be is dugult a fülem, de nagyon jó volt. Miután megérkeztünk a reptéren már várt minket egy 

taxis. A tanár úr váltott pénzt, mi addig beraktuk a kocsiba a bőröndöket. Ameddig vártunk arra lettünk 

figyelmesek, hogy két taxis veszekedett, a mi taxi sofőrünk meg szétszedte őket. Miután megjött tanár úr 

is elindultunk az iskolához. Egy fél óra alatt ott voltunk és aranyosan fogadtak minket (már várt minket 

egy aranyos svéd tanár). Bemutatkoztunk és körbe vezetett minket az iskolán: a kertje a sulinak valami 

nagyon szép volt, tele rózsákkal, virágokkal. Még tó is volt, egyszerűen gyönyörű. Utána elmentünk egyet 

enni (isteni jó volt az enni való!). Utána mindenki felment a szállásra, mert mindenki nagyon elfáradt. 

Nagyon tartalmas volt ez a nap, oh és az iskola nagyon szép. 

  

 

 

     

                       



Svédország-Malmö  2017.05.18          

Reggel lementünk reggelizni. Miután egy jót reggeliztünk megjött Helen: ő volt a héten, aki kiadta, hogy 
melyik tanárral leszünk és elmondta, hogy mi várható. Nagyon kedves volt, mindent elmondott, utána 
megmutatta az iskolát pl: a zöldséges kertet, a parképítőknek a gyakorló helyét, virágkötőknek a 
helységét. Az iskolában van egy edző terem is, meg egy biliárdasztal is, sőt még szauna is. Utána 
találkoztunk a gyakorlat vezetővel is Hakannal. Vele voltunk első nap gyakorlaton. Elmentünk az 
üvegházba, ott a paradicsomokat vegyszermentes folyadékkal megöntöztük, amitől meghalnak a bogarak 
és ezzel megvédjük a paradicsomokat. Utána elmentünk az áfonyásba és ott meg áfonyák tövéhez 
szórtunk egy sószerű granulátumot, ami nagyon jó a növénynek, mert jól fogja érezni magát tőle. Miután 
végeztünk az áfonyásban elmentünk egy épületbe kis palánta csemetékért, amik tálcában voltak. Azokat 
kiszedtük és cserépbe ültettük át. Miután végeztünk elköszöntünk Hakan-tól, mert 4 órakor végeztünk a 
gyakorlattal. 5 órakor elmentünk Malmö városába. Nagyon szép volt a város, nagyon tiszta, rendezett. 
Láttunk templomokat, egy felhő karcolót is, ami jó magas volt. Megfigyeltük, hogy szinte mindenki 
biciklivel közlekedik. Továbbmentünk a Balti tengerhez: belementünk egy kicsit, de gyorsan ki is jöttünk. 
Nagyon hideg volt a víz, de nagyon szép volt a tenger. Nagyon élveztem ezt a napot! 

 

                  

 

 



        Svédország-Malmö  2017.05.19. 

Reggel, ugyanúgy 8-kor mentünk le reggelizni, nagyon finomak voltak az ételek, utána lementünk a 

gyakorlati helyre. Már várt a gyakorlatos tanárnő Danuté. Elmondta, hogy mit fogunk csinálni: a spárgát 

fogjuk a felszedni. Utána elmentünk vödörért és mentünk felszedni a spárgát. Nagyon érdekes volt, mert 

eddig nem szedtem spárgát így szabad földről. Utána elmentünk és megmostuk őket, meg egyforma 

hosszúságra vágtuk őket. Miután ezzel is végeztünk beraktuk őket egy hűtőbe. Utána elmentünk a 

repcéhez, aminek leszedtük a levelét és a virágát. Miután ezzel is végeztünk elmentünk a zöldséges 

ágyásokhoz és itt kapával kigyomláltunk. Miután végeztünk a gyakorlattal elköszöntünk Danuté-tól, mert 

végeztünk mára a gyakorlattal. Elmentünk a Lidl-be vásárolni. Gyalog mentünk odáig, meleg volt, de szép 

házakat és kerteket láttunk, utána meg haza sétáltunk. Élménydús nap volt, amikor vissza értünk 

lementünk egyet biliárdozni. 

 

 

        

 

 

 

 

 



       Svédország-Malmö  2017.05.20  

Reggel 8 órakor keltünk fel, utána lementünk reggelizni. Mindenki csinált magának szendvicset, mert 

utána mentünk ki a buszhoz, amivel kimentünk Malmöbe, onnan elmentünk a vonat állomásra. 

Felszálltunk a vonatra, mentünk vele egy darabig, utána leszálltunk egy másik vonat állomáson. Ott 

vártunk még egy vonatot, ami kivitt minket Koppenhágába, ahol megnéztük a Botanikus kertet. Itt 

láttunk kaktuszokat, szép fákat, szép színben pompázó virágokat is. Utána elmentünk egy kilátóba, 

ahonnan beláttuk egész Koppenhágát. Gyönyörű szép volt a kilátás! Utána elmentünk a tengerhez és ott 

megnéztük a híres kis hableányt, utána tovább mentünk és láttunk szép szökőkutat és megnéztük még a 

kikötőt is, szép volt! Estére hazaértünk, jól elfáradt mindenki, de nagyon jó nap volt. 

 

                    

                   



Svédország-Malmö  2017.05.21 

Reggel sokat pihentünk, utána 9 óra magasságában elmentünk reggelizni. Egy kicsivel később 12:51-re 

kiértünk a buszhoz, amivel kimentünk Malmöbe. Miután megérkeztünk megnéztünk egy szép 

templomot, múzeumot és a könyvtárat is megnéztük. Utána megnéztünk egy helyet, ahol lehetett 

minigolfozni. Megnéztük, hogy játszanak az ottaniak. Volt ott egy fagyizó, ahol lehetett kapni olyat is, 

hogy palacsinta, rajta csoki öntet és hozzá finom fagyi (én ilyet kértem, nagyon finom volt!). Utána még 

egy kis városnézés… Megnéztük a szép virágokat és fákat is, ez a mai nap is nagyon élménydús volt.   

 

 

 

          

 

                     



Svédország-Malmö  2017.05.22 

Ma reggel felkeltünk felöltöztünk utána olyan 8 óra felé lementünk reggelizni. A mai gyakorlatvezetőt 

Pulának hívták. Elmondta, hogy ma füvet fogunk nyírni: kaptunk felszerelést, csizmát (acélbetétest!), 

utána kimentünk a gépházba, ahol megmutatta a tanár úr, hogy kell irányítani a fűnyírót. Bele kellett ülni 

a gépbe, kaptunk kesztyűt, meg fülvédőt és közben mutatták, hogy kell elindítani. Két karral kellett 

irányítani. Kicsit az elején döcögősen ment, de miután kimentünk füvet nyírni egyre jobban belejöttem. 

Nagyon tetszett és nagyon élveztem! A kézi fűnyírót is kipróbáltuk, az is nagyon jó volt. Tűzriadó is volt 

délelőtt, mindenki kiment a füves részhez. Mindenki fegyelmezetten kijutott az iskolából. Persze csak 

próba volt, utána meg mindenki ment a dolgára, mi meg visszamentünk a kollégiumba. 

 

 

 

                            

                           



Svédország-Malmö  2017.05.23 

Reggel felkeltünk, mindenki elkészült, azután lementünk reggelizni. Miután mindenki megreggelizett, 

utána kimentünk gyakorlatra, ahol különváltunk a virágkötőktől, mert ők mással voltak. Mi Hakannal 

voltunk, a szamóca körül kellett gyomlálni. Közben találkoztunk Danuté-val és megkérdeztük tőle, hogy 

kipróbálhatjuk-e a traktorját és olyan aranyos volt, hogy megengedte. Ott volt mellettünk és 

megmutatta, hogy kell elindítani. Nagyon élveztük, mentünk vele egy kisebb kört, utána megköszöntük 

neki és folytattuk a munkát. Utána megvacsoráztunk és még este 4-en megnéztünk egy filmet is (tanár 

úr, Gwendi, Andi és én) utána meg lefeküdt mindenki aludni. 

 

 

   



 

Svédország-Malmö  2017.05.24. 

Esős reggelre ébredtünk, mindenki kicsit jobban felöltözött, mert kicsit jobban lehűlt a levegő! Utána 8 

óra felé mindenki lement reggelizni. Miután mindenki jóllakott, lementünk gyakorlatra, ahol szintén 

Hakannal voltunk, vele elmentünk az üvegházba, ahol az uborkákat kellett karózni. Miután ezzel 

végeztünk átmentünk a paradicsomokhoz, ahol ki kellett szedni a hónaljhajtásokat, meg az alsó részéről 

is el kellett távolítani a felesleges növényi részeket . Ebéd után a sulis kisbusz elvitt minket Lundba. Ez egy 

régi város, ahol először bementünk egy botanikus kertbe, ami nagyon szép volt tele virágokkal. 

Bementünk egy üvegházba is nagyon szép és érdekes volt. Miután itt végeztünk elmentünk egy régi 

templomba. Nagyon szép volt, utána még egy kis városnézés volt, majd visszajöttünk az iskolába. 

 

 

 

 

 



Svédország-Malmö 2017.05.25 

A svédeknél piros betűs ünnepnap van, ezért ma délután nem volt gyakorlat, elmentünk Malmöbe. Ma 

egy lóversenypályára mentünk, mert volt itt egy ingyenes rendezvény. Elmentünk körbe nézni: volt sok 

kaja, meg körhinták. 1 órától kezdődtek a versenyek, én nagyon élveztem, mert nagy lóverseny rajongó 

vagyok. Soha nem gondoltam volna, hogy élőben látok külföldi lóversenyt. Nagyon izgatott voltam!! 

Miután itt körbe néztünk, visszamentünk Malmöbe és ott béreltünk vízbiciklit. Nagyon féltem, hogy 

beleesünk, de hál istenek semmi baj nem történt! Nagyon élveztük, szép volt a táj. Mi négyen ültünk egy 

vízibiciklibe Gwendolin, Andi, tanár úr és én. Mindenki nagyon élvezte. Utána még egy kis városnézés 

következett, meg bementünk egy-két boltba, hogy aki akart venni szuvenírt meg tudja venni, utána meg 

hazajöttünk a busszal. 

 

 

 

                    

              



                   Svédország-Malmö 2017.05.26 

Ma a gyakorlat végeztével elmentünk a vonatállomásra, felszálltunk a vonatra, ami elvitt Koppenhágába. 

Most nem kellett átszállni, mert a tanár úr megkérdezte, hogy lehet máshogyan odamenni. Miután 

megérkeztünk, bementünk a Botanikus kertbe, mert aki szeretett volna szuvenírt, meg tudta venni. 

Utána elmentünk biciklit kölcsönözni és elmentünk várost nézni biciklivel. Nagyon izgalmas volt, nagyon 

élveztem, néha megálltunk pihenni. Ettünk és ittunk és utána tovább mentünk. Utána még sétáltunk egy 

kicsit a sétáló utcán. 



Svédország-Malmö 2017.05.27. 

Reggel felkelt mindenki, szépen mindenki felöltözött, utána 9 óra felé lementünk reggelizni. Olyan 11 óra 

körül kimentünk a buszmegállóba, amivel most nem mentünk be Malmőbe, hanem 2-3 megállóval 

később szálltunk le. Ott vártunk még egy buszt, a 123-as buszt, ami kivitt Löddeköpinge-be. Onnan 

elsétáltunk egy viking bemutatóra, ahol harci jeleneteket adtak elő. Azt mutatták be, hogyan harcoltak 

régen a vikingek. Körbejártuk a területet, lehetett íjászkodni és kalapácsot vetni (én mindkettőt 

kipróbáltam, nagyon tetszett). Miután itt végeztünk, elmentünk busszal Lommába. Itt elmentünk egyet 

fagyizni, vagyis aki akart. A fagyi tölcsér gofriból volt, nagyon finom volt, ezután elmentünk a tengerhez. 

Itt strandoltak az emberek, mi is belementünk, nagyon jó volt. Szedtünk kagylókat is, utána olyan 

18:30kor visszaindultunk a suliba, jó nap volt. 

 

                       

 

 

 



Svédország-Malmö 2017.05.28 

Reggel felkeltünk szépen, elkészülődtem, utána lementünk reggelizni, csináltam magamnak 

szendvicset is. Ugyanoda mentünk vissza, mint ahol tegnap voltunk, csak a tengerpartra mentünk. 

Mikor odaértünk, nem volt jó az idő, így nem tudtunk fürdeni, ezért kintről csodáltuk a tengert. Fújt a 

szél, meg be volt borulva az ég, utána felmentünk a mólóhoz is. Szép volt, tovább mentünk. Találtam 

egy vattacukrost, jó nagy volt és finom, a többiek lángost vettek. Utána meg elmentünk szuvenírest 

keresni, aztán hazajöttünk. 

 

                 

 

 

 

    



Svédország-Malmö 2017.05.29 

Reggel felkeltem, szépen összeszedtem magam, utána lementem reggelizni. Reggeli után találkoztunk 

Helennel. Ő elmondta, hogy a kis növényeket kell majd átültetni cserépbe. A kis növények tálcákban 

voltak. A cserepekbe földet tettünk, abba kis zöld bogyókat, ami jó a növénynek utána a kész 

növényeket átvittük az üvegházba, ahol jó meleg van a növénynek. Mikor végeztünk, utoljára 

bementünk Malmőbe ajándékokat venni, utána hazajöttünk. 

 

 

 

             



Svédország-Malmö 2017.05.30 

Ma reggel felkeltem, szépen elkészültem, átöltöztem, utána lementem reggelizni. Jól bereggeliztünk, 

utána lementünk a gyakorlati helyre, ahol találkoztunk a gyakorlat vezetővel Hakannal. Elmentünk 

vele gyomlálni, odajött hozzánk és mondta, hogy ültetni fognak salátát és hogy ha érdekel minket, 

megnézhetjük, hogy csinálják. Zoli, tanár úr és én elmentünk megnézni, sőt mi is kipróbálhattuk az 

ültetést. A traktor mögé volt kapcsolva a salátaültető, bele kellett ülni és úgy kellett rakosgatni az 

ültetőkanálba, az meg elültette, nagyon élveztem!! Helennek is megköszöntük ezt a két hetet, 

nagyon örült a csokinak, amit kapott, meg is hatódott, aranyos volt. 

 

                   

 

               



Svédország-Malmö 2017.05.31. 

Reggel sokáig aludtunk, mert ez az utolsó nap. Lementünk reggelizni, felmentem összepakolni, utána 

még egy kicsit lepihentem. Olyan 11:45- kor lementünk ebédelni. Ebéd után még egyet lementünk a 

tanár úrral biliárdozni, de utána már mentünk fel, mert 14:30-ra le kellett menni az iskolabuszhoz, ami 

kivitt minket a reptérre. Elköszöntünk Helentől, meg mindenkitől, aki tanított ebben a két hétben, utána 

jött a busz és már mentünk is. Elköszöntünk a sofőrtől, utána elmentünk becsekkolni, átmentünk egy 

kapun, ami átvilágított, de most nem csipogtam be. Utána még körülbelül 1 órát vártunk, volt, aki még 

ott vásárolt. Felszálltunk a gépre és elindultunk, nagyon jó volt. Nézelődtem, jól ment a gép, szépen 

leszálltunk. Egy kicsit várni kellett a csomagokra, de gyorsan megtaláltam. Utána mindenki kiment, én 

találkoztam anyukámmal meg a tesómmal. Nagyon örültünk egymásnak, utána meg elindultunk haza. 

 

Schreiber Klára 

              

 



 


