
Gyakorlati napló 

2022.05.14. 

Az indulás napja. Valamivel 3 óra után találkoztunk a reptéren. Miután elbúcsúztunk a szülőktől, leadtuk 

a csomagokat és átmentünk az ellenőrzésen. Amikor eltelt az idő, azt vettük észre, hogy az utolsó hívás 

van, szóval rohantunk ki a repülőhöz. Felszálltunk és körübelül 2 óra múlva már Párizsban is voltunk. A 

szálláson egy csomó kaja várt minket. Vacsora után mindenki elfoglalta a szobáját és aludtunk, hogy 

másnapra kipihentek legyünk. 

2022.05.15. 

Reggel felkeltünk és reggeli után elindultunk Párizsba. A RER-állomásig elvittek minket egy kisbusszal, 

majd innen tovább indultunk a Notre Dame-hoz. Innen sétálva mentünk tovább. Megnéztük a Pantheont, 

az egyetemet és a Luxemburg parkot, majd elmentünk a Louvre-hoz is. Ezen a napon nagyon sokat 

sétáltunk, így fáradtan értünk vissza a szállásra. 

2022.05.16. 

Ébredés után ismét várost nézni indultunk. Ekkor már végig tömegközlekedéssel mentünk. Elsétáltunk az 

iskolától a buszmegállóig, felszálltunk a buszra és elmentünk az állomásra. A RER-el tovább mentünk a 

városba. Ezen a napon is sokat sétáltunk és sok mindent tudtunk megnézni. Jártunk az Eiffel toronynál 

ahol sok képet csináltunk. Ezután elmentünk a Louvre-ba, ahova már be is mentünk. Nagyon szép volt, 

láttuk a Mona Lisát is. Itt mindenki nagyon elfáradt, de még tovább mentünk és megnéztük az 

Operaházat is. 

2022.05.17. 

Reggeli után körbevezettek minket az iskola területén a méheknél, aztán ebédeltünk. Délután a mi 

feladatunk a méhkaptárak kitakarítása volt. Miután ezzel végeztünk bekentük a kaptárakat favédő olajjal. 

2022.05.18. 

Délelőtt folytattuk a tegnapi munkát. Délután voltak különböző foglalkozások amiken részt lehetett venni 

például kézműveskedés, golf vagy különböző sportok és capuera óra. Mi ezen vettünk részt. 

2022.05.19. 

Délelőtt dolgoztunk az itteni diákokkal. A feladatunk az volt, hogy a térköveket kiválogassuk és kiszedjük 

közülük a szemetet. Miután minden törött darabot is kiszedtünk a fiúk lefóliázták ezeket a köveket. Ebéd 

után egy kisbusszal elvittek minket egy kertészetbe, ami az egyik itt tanuló diák családjáé. Itt nagyon sok 

féle epret termesztenek, amit meg is kóstolhattunk. Ezután elvittek az ehhez a kertészethez tartozó 

kisboltba, ahol nagyon kedvesek voltak és kaptunk egy láda epret ajándékba. Ezután elmentünk egy 

szupermarketbe, ahol nagyon sok olyan virág volt, amit nem ismertünk, meg kertészettel kapcsolatos 

dologok is. Ebben az üzletben nagyon sok másféle dolgot is lehetett venni és még élő állatok is voltak 

például tengerimalacok, nyuszik, papagájok, halak és még nagyon édes kiskutyák is. Miután itt 



megnéztünk mindent vissza érkeztünk az iskolába. 

2022.05.20. 

Ezen a napon is dolgoztunk az itteni gyerekekkel. Az volt a feladatunk, hogy kis befőttes üvegekbe 

töltsünk mézet és erre felkössük a címkét. Elmentünk megetetni a bárányokat de kevés sikerrel jártunk 

mert féltek tőlünk és nem mertek a közelünkbe jönni. Ebéd után még befejeztük a feladatot. A délután 

folyamán sétáltunk egyet 

2022.05.21. 

A mai napon volt az iskolának a 80. Születésnapja, ezért ünnepséget tartottak. Voltak egy színpadon 

koncertek, a kisebb látogatóknak ugrálóvár, arcfestés és állatsimogató. Megnéztünk egy képekből álló 

vetítést, amiben Budapest is benne volt amikor az itteni diákok látogattak a mi iskolánkba. Kaptunk étel 

és ital jegyeket, amiket különböző finomságokra lehetett beváltani. 

2022.05.22. 

Ezen a napon Versailles-ba vettük az irányt. Miután kiálltuk a nagyon hosszú sort, 2 óra után be is 

jutottunk a kastélyba. Ez is nagyon szép volt. Miután az egész kastélyt körbejártuk kijutottunk a kertjébe, 

ami egy hatalmas területen lévő gyönyörű kert rengeteg új, gyönyörű növénnyel, szökőkutakkal. Itt is 

sokat sétáltunk, nézelődtünk és nagyon jól éreztük magunkat. Délutánig itt voltunk, majd kora este vissza 

indultunk a szállásra. 

2022.05.23. 

A mai nap egy kis növényismerettel kezdtünk, ahol különböző fűszernövényeket néztünk meg. Délután 

beültünk egy angol órára is, ahol a fegyvertartásról volt szó. 

2022.05.24. 

A mai feladatunk virágágyások gazolása volt. A tanár, aki velünk volt nagyon kedves volt és megdícsért 

minket, hogy ügyesen dolgozunk. Késő délután megint sport programok voltak: lehetett választani golfot 

és voltak, akik teniszezni mentek. 

2022.05.25. 

Ma a gyomlálás után ismét testenevelés órán vettünk részt. Elősször rugby ladbával csináltunk 

gyakorlatokat, ezután frizbizni lehetett, majd ismét kipróbáltuk mangunkat a golfban. Volt akinek jól 

ment, volt akinek kevésbé. Miután ebédeltünk, pihenhettünk egy kicsit a szobákban majd a szokásos 

délutáni foglalkozások voltak. 

2022.05.26. 

Ezen a napon is délelőtt dolgoztunk. A fűszernövényeken kívül több zöldséget és azok virágait is 

megkóstolhattuk. Nem is gondoltam, hogy ennyi féle virágot meg szabad enni! Ebéd után pihentünk egy 

kicsit, majd meglátogattunk egy kertészeti boltot. Amikor mindent megnéztünk vissza indultunk a 



kollégiumba. 

2022.05.27. 

Az utolsó előtti nap. A mai napon délelőtt ismét csatlakoztunk a diákokhoz dolgozni, délután pedig egy 

erdőt látogattunk meg. Este fáradtan értünk vissza és miután kicsit összepakoltunk a másnapi indulásra, 

aludni mentünk. 

2022.05.28. 

A haza indulás napja. Délelőtt még sütöttünk a tanároknak egy kis meglepetést, hogy megköszönjük a 

kedvességüket, majd összepakoltunk rendbe raktuk a szobákat és elindultunk a reptérre. Délután búcsút 

vettünk Párizstól és kis idő múlva már le is szálltunk Budapesten, ahol a szülők már vártak minket. 

 


