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Útmutató a munkanapló elkészítéséhez 
 
 
A külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló kötelezően munkanaplót vezet a kint töltött 
időszak alatt.  
 
Az első oldalon kitölti a kért adatokat. 
 
A második oldalon bemutatja a gyakorlati helyet: Hol található, milyen tevékenységekkel 
foglalkozik, mekkora a területe, milyen növényekkel foglalkozik, mennyi a dolgozók száma, 
milyen munkaterületei vannak, milyen a felszereltsége? A bemutatást egy fényképpel zárja, 
mely a gyakorlati helyről készül (pl. az épület homlokzati része). 
 
A következő oldalakon tevékenységét hetenkénti bontásban írja le a következők szerint: 
- A szakmai gyakorlat ideje alatt: A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek 
bemutatása  
- A szabadidő ideje alatt: Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország 
kultúrájáról 
- A hetenkénti leírás terjedelme minimum egy A/4-es oldal (12-es betűméret). 
- Hetenkénti bontásban a megadott kérdésekre válaszolni - minimum egy A/4-es oldal (12-es 
betűméret). 
 
Az utolsó oldalon egy összefoglaló résszel zárul a napló, benne leírva a legfontosabb (szakmai, 
személyes, kulturális) tapasztalatokat, élményeket 
 
A munkanapló végét keltezéssel és aláírással kell ellátni. 
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Munkanapló 
 
 

Kertésztechnikus szakmai gyakorlat 2022.07.09 – 07.23. 
 
 
 
 
 
Tanuló neve: ÚJVÁRI VIKTÓRIA  
 
Osztálya:10/A 
 
Tanult szakmája: kertésztechnikus 
 
Gyakorlati hely neve, címe: Reinhold u. Hinrikus Barth Baumschule Feldlinie 42, 26160 Bad 
Zwischenahn 
 
Gyakorlatot irányító személy neve, beosztása: Sabine 
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A gyakorlati hely bemutatása 
 
A munkahelyünk egy telepen volt kint óriási részén található. 
Szèp növények és bokrok ,fák gyönyörűek voltak. Sok ukrán és más országokból érkező 
dolgozók is voltak. Kedvesek voltak velünk próbáltak kommunikálni és érdeklődtek a 
magyar nyelv iránt is és hogy honnan jöttünk .Felszerelt a cég      de ennyi dolgozóra kell is. 
Nekem tetszett a munkahely kedvesek voltak velünk és segítettek is másik részén 
dolgoztunk akkor is kivittek minket autóval.
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1-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 
 

2022.07.11 

 

 Műtrágya kijuttatása  Hydrangea  aspera ’Macrophylla’(kerti hortenzia) 

 növények karózás egy speciális  kötőzőgèp segítségével  Hydrangea    anomala  

(kúszó hortenzia) 

 

2022.07.12 

A napot a fóliában kezdtük  Acer Palmatum ’Bloodgood’(japán juhar) vadhajtásait törtük le és 

kigazoltuk. Gyors volt a munka üteme, de mi is felvettük a tempót.  9 órakor szünet volt és 

9:20-kor vissza kellett mennünk. Virágokat karóztunk fel a bambuszhoz, hogy ne össze-vissza 

álljanak. Ebéd szünet után felpakoltuk őket egy konténerbe. Mikor végeztünk a főnök 

hazahozott minket.  

 

2022.07.13 

Reggel karóztuk fel a Fothergilla majort (Bóbitacserje), de a 30. után kiderült, hogy allergiás 

vagyok rá. Kiütések voltak a kezemen és nagyon rosszul éreztem magam. A kísérőtanárunk 

hozott  nekem gyógyszert, utána kicsit jobban lettem. Délután két ukrán fiúval voltunk, velük 

cserepes tujákat forgácsoltunk be, utána elvittük őket a kijelölt helyükre. Pontosan kimértük a 

helyüket és a pallóról leszedve  raktuk a helyükre. Hamar elment az idő jöttek értünk és 

mentünk haza .  

 

2022.07.14 

Reggel 5:30-kor keltünk Esztivel átmentünk kávézni, összekészülődtünk és már itt is voltak 

értünk. Fóliában kezdtük a reggelt: a többiek folytatták a virág felkötését amire én allergiás 

vagyok. Én meg befejeztem a növény felkötözését, amit első nap csináltunk. 

Mikor kész lettünk utána az Acer Palmatum (ujjas juhar) vadhajtásait szedtük le és 

kigazoltuk. Kezdett nagyon meleg lenni, ezért átmentünk az üvegházba növényeket 

felkötözni: egy speciális kötözőgép segítségével odatűztük a karóhoz. Délután a fiú 

kollégáinkkal voltunk egy fólia váz alatt. Elkezdett esni az eső, a fiúk beszaladtak az épületbe, 

és nem értettük miért. Utána láttuk, hogy esőkabátot hoztak nekünk. Olyan aranyos volt tőlük, 

hogy gondoltak ránk. Esőbe kipakoltuk a virágokat, kezdett elállni az eső és több ember jött 

és a fóliavázra húztunk egy zöld hálót. Délután a panzió tulajdonosai meghívtak minket 

vacsorázni. Csináltak nekünk többféle salátát, húst, krumplit. Nagyon finom volt és ízlett 

mindenkinek. Utána még bementünk a városba sétálni meg fagyizni. 

 

 2022.07.15 

Reggel a fóliába újra vadhajtásokat szedtünk és kigazoltuk az ujjas juhart. Utána bementünk 

segíteni azoknak, akik cserepezték a növényeket. A növényeket kiszedtük nekik egy ládába, 

hogy ők is gyorsabban haladjanak. Délután a fiúkkal voltunk, amit a többiek becserepeztek 

elvittük a helyére és ezzel el is ment az idő. 
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 1-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: Gyorsak 
és precízek az emberek és kedvesek. 
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1-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás) 
 
A legjobban az tetszett hogy trükköket tanítottak meg és törődtek velünk. 
 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
 
A városban való időtöltés. 
 
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

Get here Hozd ide 

Leaf broom Lombseprű 

Shavings Forgács  

Tile Cserép  

Lands Földek  

Have to take El kell vinni 

Tell him Szólj neki 

Good work Jó munkát  

Bring a soft drink Hozzatok üdítőt  

When is the break? Mikor lesz szünet? 

Where should I put? Hova rakjam? 

Where to find? Hol találom? 

I am allergic to this flower Allergiás vagyok erre a virágra 

My skin is burning Viszket a bőröm tőle  

Can i have gloves Kaphatok kesztyűt  

Could you help Tudna segíteni  

where does this plant come from? Honnan származik ez a növény? 

how tall will it grow? Milyen magasra nő meg? 

this is my favorite plant Ez a kedvenc növényem 

the sun is burning Éget a nap  
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 2-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 
 
2022.07.18. 
Munkába  érve hátul a fólia mögött az ottani virágokat kellett be műtrágyázni. Nagyon meleg 
volt, már alig vártuk, hogy legyen szünet. Délután a fóliában és kint az eldőlt növényeket 
állítottuk vissza. Mikor készen lettünk elkezdtük kigazolni őket, ameddig nem jöttek értünk. 
 
2022.07.19. 
Reggel már kivittek minket a földekre. A fák körül össze kellett szedni az elszáradt leveleket 
és gallyakat. Mikor végeztünk a Kalmia latifolia elszáradt virágait kellett leszednünk. Alig 
vártuk, hogy legyen munka vége, mert mentünk a strandra. Annyira szép volt, kicsit hideg a 
víz, de  meg lehetett szokni. 
 
2022.07.20 
Folytattuk a tegnapi munkát: reggel  vadhajtásokat törtünk le. Mikor kezdett már nagyon 
meleg lenni a fóliában, visszamentünk a földekre befejezni a virágok leszedését. 
 
2022.07.21 
Reggel egy másik fóliába megint vadhajtásokat szedtünk, utána hátul a fóliában felállítottuk  
az eldőlt növényeket. Beműtrágyáztuk őket. Egyik kolléga segítséget kért, hogy segítsünk  
neki: én metszettem a növényeket. Egy bambusz pálcát kellett odatenni és igy méretre 
vágni. Beatrix a pálcákat szúrta bele, Eszter meg kötözte fel a növényeket. Munka közben 
esett az eső, mikor haza értünk az udvarban is tócsa állt. 
 

2022.07.22 
A többiek folytatták annak a növénynek a felkötözését amire allergiás vagyok. Én meg egy 
másik fóliába gazoltam. Ebédszünet után én felkötöttem a fóliában, ami maradt tegnapról és 
egyedül eldolgozgattam a saját tempómban. 
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2-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról:vissza 
váltós üvegek vannak . 
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2-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás): 
 
Traktor platón ültünk és vittek minket  
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
 
Hétvégén a pihenés és a város nézés 
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

I miss home a little Kicsit hiányzik az otthonom  

I hope we will see each other Remélem még látjuk egymást  

Today was good Jó volt a mai nap 

the wheelbarrow is full Teli a talicska  

wild shoots must be harvested Le kell szedni a vadhajtásokat  

pruning shears, please Kérek metsző ollót  

I'm thirsty Szomjas vagyok 

the area is large Nagy a terület  

we will finish soon Nem sokára végzünk  

need more fertilizer Kell még műtrágya  

I do not understand Nem értem  

thank you for the raincoat Köszönöm az eső kabátot  

must be taken out Ki kell vinni 

must be placed on the  Fel kell rakni a platora 

we're about to finish Mindjárt végzünk  

bring the bucket here Hozd ide a vödröt  

do you need anything else? Kell még valami? 

need bamboo Kell bambusz 

must be weeded out Ki kell gazalni 

come over to the other foil Gyertek át a másik foliaba  

 


