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1.nap 

2015.07.26 

 

Délelőtt megismerkedtünk a szállásunk közvetlen környékével. Ez olyan, mintha egy 

farm lenne, ahol 4-5 családi ház, szántóföldek, néhol állatok vannak és sok 

szélerőmű volt a környéken. Ezután bemutatkoztunk a szállásadóinknak, illetve Edda 

tanárnővel, aki az első héten német órákat tartotta. Beszéltünk neki a városunkról, 

iskolánkról, családunkról, hobbijainkról. Ő is röviden bemutatkozott nekünk. Mindez 

németül történt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.nap 

2015.07.27 

 

Délelőtt német nyelvi órákon vetünk részt.  Aztán elmentünk ebédelni a közeli iskolához. 

Délután meglátogattunk néhány leendő munkahelyet. Köztük volt a fiúk szállása, ahol 

aláírták a szerződéseket. Útközben sok érdekes dolgot láttunk: 

- rengeteg repcét termesztenek a környéken 

- nagy burgonyatermő területeket, ami génbankként szolgál és itt 5600 fajta burgonyát 

termesztenek, láttuk Németország legnagyobb termőterületét. 

- minden felé szélerőműveket és napkollektorokat láttunk az út mellett 

Házi feledatunk az volt, hogy az aznap látottakról egy német fogalmazást készítsünk. 

              

 



 

 

 

 

 

3.nap 

2015.07.27 

Délelőtt német órán voltunk. Ma ezeket tanultam: 

 - Has du....- van neked 

- Ich habe...- nekem van  

- Wo?- hol? 

- Was?- mit? 

- Magst du...?- szereted-e? 

Német óra után elsétáltunk az óvodába ebédelni. Elmentünk megnézni az Ortmann 
kertészetet ahol a két lány fog dolgozni, ott sok érdekességet halottunk. Ott nem 
gázzal fűtenek, ha nem faforgáccsal fűtenek. Miután ott végeztünk, elmentünk várost 
nézni. Voltunk egy temetőben és ott a sírok sokkal természetesebbek voltak, mint 
Magyarországon, mert virágokkal volt beültetve az egész. Erről egy power pointos 
prezentációt készítettünk és mutattunk be a német órán. Edda tanárnő mesélte, hogy 
itt nem tablók vannak, mint Magyarországon, hanem emlékidézeteket készítenek a 
ballagoknak. 



 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.nap 

2015.07.29 

 

Délelőtt német órán voltunk, ahol ezeket a szavakat tanultuk: 

- aufladen- felkapálni 

- gestern- tegnap 

- morgen- holnap 

- über morgen- 2 hét múlva 

Német óra után besétáltunk az óvodába enni. Miután végeztünk, kisétáltunk a 
vasútállomásra, ott vonatra szálltunk. Úti cél Rostock volt. Rostockba megmutatták a 
tanárnőék, hogy vegyünk jegyet az automatából. Mindenkinek magának kellett 
megvásárolnia a bérletét az irodában. Felültünk a villamosra és bementünk a 
belvárosba. Ott megnéztük a múzeumot is meg a szökőkutat. Sétáltunk a városba és 
Edda tanárnő mesélt a város történetéről. Turi tanár úrral besétáltunk a Warnow 
folyóhoz és sok nagy hajót láttunk. Visszasétáltunk a vonathoz, majd hazajöttünk a 
szállásra. 

 

 



 

5.nap    

 2015.08.30 

Reggel elmentünk megnézni a munkahelyünket a Kowaltz iskolába. A munkáltató 

kedves volt és segítőkész. Utána elmentünk a kertészetbe megnézni hol fogunk 

dolgozni, kik lesznek ott, meg ki fogja az első héten vezetni a gyakorlatot. Ott volt 

néhány üvegház, szabadföldi terület, meg fedett rész. Itt nagyrészt zöldségeket 

termesztenek, de van néhány dísznövény is. Ebéd után elmentünk sétálni a városba. 

Megnéztük a kerteket, parkokat és egy temetőt is. Itt a temetők nem olyanok, mint 

Magyarországon sokkal természetesebbek.  A kertek meg parkok sokkal zöldebbek 

és több virág van, mint Magyarországon. Itt nem magas kerítések vannak, hanem kis 

sövények és alacsony kerítések. Sokkal szebbek és dekoratívabbak ezek a kertek. 

Amikor visszaértünk a szállásunkra még tanultunk egy kis németet. 

Vening- kevés 

vind- szél 

ab fahren- indulni                   

machen- csinálni    

scere- olló    

 

 

 



 

6.nap 

2015.07.31 

 

Delelőtt német órán voltunk és ismételtük a szavakat, amiket tanultunk. 

-Ich habe- nekem van 

-hund- kutya 

-katze- macska 

-Ich habe kaine- nekem nincs 

-gen out- fontos 

-pflegen- ápolni 

-gen out- fontos 

-hof- udvar 

-spöt- késni 

-ratzen- fü 

Utána elmentünk az óvodába ebédelni. Majd vonatra szálltunk és megnéztük a 

hajókat  Warnemündebe. Sok érdekes dolgot láttunk, például homokszobrokat is. 

Majd csütörtökön megyünk a Hansa szélre, ahol sok hajó lesz majd. Utána 

végigsétáltunk a tengerparton, majd hazajöttünk Sanitzba.   

 

                      

 

 



 

7.nap 

2015.08.01 

 

Reggel felkeltünk és megreggeliztünk. Ma átköltöztünk oda ahol eddig a fiúk laktak, 

mert vasárnap egy új csoport jön és ők fognak beköltözni. Szétnéztünk a házban 

megnéztük mi hol van, kipakoltuk a bőröndöt. Utána elmentünk a boltba bevásárolni, 

vasárnapra meg hétfőre a munkába vettünk reggelit. Délután egy kicsit ismételtük ma 

németet, amit tanultunk a német órákon. Utána elmentünk sétálni, a környéken 

ismerkedtünk azokkal a magyarokkal, akik ott laknak. Este átmentünk hozzájuk 

grillezni meg beszélgetni. 

 

 

 

  

 



 

 

8.nap 

2015.08.02 

 

Reggel felkeltünk, reggelit készítetünk utána elmentünk a közeli tóhoz szétnézni. És  

beszélgettünk, napoztunk. Utána haza mentünk és átismételtük, amit német órán 

tanultunk. Délután folyamán Edda tanárnő férje keresett számunkra 1-1 kerékpárt, 

amit a munkába járáshoz használhattunk, mivel a szállásunk a vasútállomástól kb. 

3km-re van. Kipróbáltuk mentünk egy kis ideig a kijelölt kerékpárúton. Azután 

estefele megismerkedtünk a szekszárdi diákokkal, akik jöttek. Utána hazamentünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. nap 

2015.08.03 

 

Időjárás:reggel kissé hűvös, de napsütéses idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz iskola kertészete  

Gyakorlat  vezető: Frau Summi  

Eszközök: kapa 

Mai feladat  

Reggel kibicikliztünk a Sanitzi vasút állomásra, onnan 8:20-kor indult  a vonatunk, 

majd miután átértünk Tessinbe, onnan busszal mentünk tovább Kowalzba. 

Bementünk  a munkahelyre, ott átöltöztünk munkaruhába. Utána a gyakorlatvezető 

elmondta, hogy mi lesz a mai napi feladatunk. Az üvegházban a paradicsomok közül 

kellett a gyomokat kiszedni. Ezen a napon nagyon meleg volt. 14:30-kor végeztünk, 

busszal visszamentünk a vasútállomásra és vonattal visszamentünk Sanitzba. 

Hazajöttünk és megfőztük az ebédet. És pihentünk. 

                       

 



 

10.nap 

2015.08.04 

Időjárás: reggel napos idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Summi 

Eszköz: kapa, taliga  

Mai feladat: 

A mai napi feladatunk a vörös hagyma ápolási munkái. Ez a következőkből állt. Mivel 

elég gazos volt, ezért elsőnek kézzel és kapával kiszedtük a gyomokat. A gyomok 

között felismertünk csalánt és tarackot. A sorok távolsága 40 cm-re volt kialakítva, 

így a kapával kényelmesen tudtunk közte dolgozni. Munka során megfigyeltük, hogy 

vegyesen volt vörös és lila színű hagyma is.  A végén a kiszedett gyomokat 

talicskára raktuk és elvittük a kijelölt komposztáló helyre. A kitisztítót terület 20 méter 

hosszú és 15 méter széles volt. A szünet ideje alatt az ott dolgozók megkínáltak 

keksszel. A végén megtisztítottuk a szerszámokat. Ezek után elköszöntünk és 

indultunk haza a szállásra. Kicsit elfáradtunk, mert szokatlan volt a fizikai munka.   

 

 

 



 

11.nap 

2015.08.5 

 

Időjárás: napos idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola kertészete 

Gyakorlat vezető:Frau Summi 

Eszköz: kapa, talicska, gereblye 

Mai feladat:  

A hagymák ápolási munkái a nagyobb gyomokat kézzel kellett kiszedni a hagymák 

közül. A sorok között ki kellett kapálni és gereblyézni. Sortávolság: 45 cm, tőtávolság: 

20 cm. Miután kikapáltuk, fel kellett gereblyézni, belepakoltuk a taligába, majd elvittük 

a kijelölt komposztáló helyre ott lepakoltuk. Gyomok: tarack, csalán. A kigyomlált 

terület 25 m szabad földön volt. A szünet ideje alatt az ott dolgozók jégkrémmel 

kínáltak. A végén megtisztítottuk a szerszámokat, visszapakoltuk a kijelölt helyre. A 

munka végén elköszöntünk és elindultunk haza a szálláshelyünkre. 

 

                                   

 

 



12.nap 

2015.08.06 

Időjárás: kissé hűvös volt reggel, de felmelegedett 

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Summi 

Eszköz: kapa, taliga, vasvilla 

Mai feladat:  

Az üvegházban paradicsomápolási munkákat végeztünk. A sorokat ki kellett kapálni 

a töveknél. Kézzel kellett kiszedni a gyomokat. A paradicsom 1.75 m magas, a tőtáv 

20 cm, a sortáv 45 cm.  A paradicsom aljáról elszáradt leveleket le kellett szedni. 

Ezeket taligába pakoltuk vasvilla segítségével és eltoltuk a komposztálóhoz. Utána 

ebédszünetre kolbászt kaptunk enni. A munka végén  az eszközöket megtisztítottuk 

és visszapakoltuk a kijelölt helyre. Elköszöntünk és hazautaztunk a szállásunkra. 

Utána elutaztunk Warnemündébe, ott hajósfesztivál volt.  Egy hajóval utaztunk a 

Varne folyón. Ott halas ételekkel kínáltak minket. A folyón nézelődtünk, volt sok hajó, 

sok érdekes látnivaló. Ejtőernyősök kezdték meg a hansa sail fesztivál. Utána 

bementünk  a tengerhez. Ott is hajókáztunk egy kicsit, majd visszamentünk a 

kikötőhöz és vonattal hazautaztunk. 

 

                

                       

 

 



 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.nap 

2015.08.07 

 

Időjárás: Napos meleg idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Summi 

Eszkőzök: söprű, lapát, vödör  

Mai feladat: 

Ma a belső tan műhelyet kellett kitakarítani, kisöprögettük az öltözőket, a fedett 

munkaterületet. A szerszámokat sorba kellett pakolni, letisztogatni. Utána az udvart 

is össze kellett söprögetni. Ma egy órakor végeztünk, mert a gyakorlatvezetőnek 

adminisztrációs munkái voltak. Utána hazautaztunk Sanitzba, majd elmentünk 

vásárolni, vacsorát főztünk és pihentünk. 

 

                            

 

 

 



 

14.nap 

2015.08.08 

 

Időjárás: reggel szakadt az eső, később jó idő lett  

A csütörtöki hajókázáson láttuk, ahol a Hansa sail fesztivál szerveztek. Megtetszett, 

ezért megbeszéltük, hogy elmegyünk szombaton. A Warnow folyó partján sok 

érdekes dolog volt: óriás céllövölde és egy katonai hajon szét lehetett nézni. Meg 

lehetett nézni fent, hogy milyen. Kipróbáltunk néhány dolgot: hogy milyen pl.: 

óriáskerék, de az nem volt olyan izgalmas mint a másik sörgö. Az nagyon tetszett, 

kétszer is kipróbáltam. Utána megnéztük a kikötőben a hajókat. Volt kalózhajó, 

hadihajó, meg sok más féle hajó. Volt kirakodó vásár is.  

 

 

 

                         

 

 

 



 

15.nap 

2015.08.09 

 

Időjárás: meleg idő volt 

Ma sokáig pihentünk, mert szombaton kimerültünk. Amikor felébredtünk, 

megreggeliztünk. Bartból itt volt a két lány. Éva néni segített nekik visszautazni, és  

nagymosást csináltunk. Utána megebédeltünk. Három órakor lementünk egy magyar 

fiúval az itteni tóhoz. Ott egy kicsit fürödtünk, meg napoztunk és beszélgetünk. Utána 

hazasétáltunk és ételt készítettünk. Tanultunk egy kis németet. DVD-n filmet néztünk. 

A nap hátra lévő részén beszélgettünk meg pihentünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.nap      

  2015.08.15 

  

Időjárás: reggel hűvös  

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: kés, öntöző kanna, vödör, taliga 

Mai feladat: 

Reggel érett, nagyméretű paradicsomokat szedtünk, amiknek a felső része még zöld 

volt. Ezeket taligába meg vödörbe gyűjtöttük. Utána elvittük az eladó részbe, ahol 

ládába meg zacskóba pakolták és értékesítették. Miután ezzel végeztünk, hagymát 

tisztogattunk, az elszáradt részt leszedtük, a felső részt levágtuk eladásra. Utána  

burgonyát pakoltunk zacskóba, le is mértük őket. A zacskónak 2 kg-osnak kellett 

lennie. 2 fajtájuk volt: a  kisebb a Linda, a nagyobb a wremli. Amikor ezzel végeztünk, 

Tagétest kellett öntözni. Majd a munka végeztével elköszöntünk és hazautaztunk. 

Elmentünk bevásárolni és ebédet főztünk.   

                           

 



 

 



 

17.nap 

2015.08.11 

Időjárás: Reggel vihar volt és hideg 

Gyakorlat helye:Kowalz Iskola Kertészete 

Gyakorlatvezető: Frau Wesseli 

Eszközök: kés, vödör, taliga, söprű 

Mai feladat: 

Reggel vörös és lilahagymát kellett szedni szabadföldi területről. A hagymákat 

taligába gyűjtöttük és bevittük a fedett gyakorlati helyre. Ott megtisztogattuk a 

gyökerét, le kellett vágni a felső elszáradt részét, meg a hagyma legfelső 

buroklevelét. Miután végeztünk, felsöprögettem a hagyma részeit és elvittem taligába 

a komposztálóhoz. Ebédszünet végén a virágágyásból kellett kiszedni a gyomokat. A 

virágágyásban volt kis méretű napraforgó, tagétes patula, pillangóvirág. A gyomokat 

nyomókat a komposztálóhoz vittük a munka végén a használt szerszámokat 

visszapakoltuk a kijelölt helyükre. A munka végén elköszöntünk a gyakorlatvezetőtől 

és haza utaztunk a szálásunkra. 

 

 

              

 

 



 

18.nap 

2015.08.12 

Időjárás: Reggel felhős hűvös idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wesseli 

Eszközök: vasvilla, taliga 

Mai feladat: 

Reggel amikor beértünk a munkahelyre, köszöntünk a gyakorlatvezetőnek, majd 

átöltöztünk. Utána kilenc tízenötkor volt a gyülekező, ahol elmondta mi a mai napi 

feladatunk. Ma az üvegházban kellet gyomlálni, kézzel kellett kihúzgálni. Amiket 

kihúzgáltunk vasvilla segítségével felpakoltuk a taligára és elvittük a komposztálóhoz. 

Utána az eszközöket visszapakoltuk a helyére, ez ebédszünetig tartott. Majd 

ebédszünet után beöntöztük a kigyomlált területet.  A növények, amelyek közül 

kiszedtük a gyomokat.: póréhagyma, cukkini, paprika, zeller, tátika- Anthirium majus, 

őszirózsa, menta. Utána hazautaztunk és kipihentük a mai napi munkát. 

 

 



 

 

19.nap 

2015.08.13 

Időjárás: Reggel hűvös napos idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wesseli 

Eszközök: kapa, gereblye, vasvilla, taliga  

Mai feladat: 

Reggel a komposztálót kellet rendbe tenni. A széléről kellett felpakolni a 

komposztálnivalót. Utána az üvegházba a paprika mellet kellet kigyomlálni. Amiket 

kiszedtünk taligával kellett a komposztálóhoz vinni. Utána a virágágyást kellett 

kigyomlálni. Ott volt csalán, tarack meg sok magas gyom, hagyma meg néhány virág 

is. Amiket kiszedtünk gyomokat, taligába pakoltuk és elvittük a komposztálóhoz. A 

másik téglalap alakú ágyás egy részét kapával kikapáltuk, de a tök közül kézzel 

szedtük ki a gyomokat. Ez délig tartott. Utána ebédszünet után összeszedtük a 

gyomokat, taligába elvittük a komposztálóhoz. A területet felgereblyéztük. A nap 

végén a szerszámokat vissza kellett pakolni a helyükre.  

                           

 

 



 

20.nap 

2015.08.14 

Időjárás: szeles és hűvös idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wesseli 

Eszközök: taliga, kés, seprű 

Mai feladat: 

Reggel a hagymákat kellett felszedni a földből. Ezeket a taligába pakoltuk és fedett 

gyakorlati területre vittük. Ott megtisztogattuk a gyökerét meg az elszáradt felső 

részét levágtuk. A külső részéről a buroklevelet is leszedtük. A megtisztított 

hagymákat asztalra kellett pakolni sorba. Azért kellett az asztalra pakolni, hogy ott 

még egy kis ideig száradjon. Ezek a hagymák kis méretűek voltak és vörös színűek.  

A levágott hagymarészeket vödörbe pakoltuk és elvittük a komposztálóhoz. Majd a 

szerszámokat visszapakoltuk megtisztogatva a helyükre. Végül hazautaztunk 

Sanitzba. 

 

 

 



 

 

 

21.nap 

2015.08.15 

Időjárás: borús esős idő 

Reggel csináltunk szendvicseket. Majd 9:25 ős vonattal Rostockba utaztunk. Az állomásról 

villamossal mentünk tovább. Utána átszálltunk egy másik villamosra, azzal mentünk néhány 

megállót az állatkertig. Mikor leszálltunk a villamosról, elkezdett szakadni az eső.  Fa alatt 

vártunk egy kis ideig, míg elállt. Utána bementünk az állatkertbe, a kapu mellet volt egy régi 

mamutfenyő. Ott vele szemben voltak a pelikánok. Mentünk egy kicsit, ott voltak a pingvinek. 

Utána a szurikáták jöttek.  Voltt egy alagút, amin át lehetet menni. Voltunk a fókáknál, 

majomházba, simogattunk szamarat. Megnéztük a jegesmedvét meg a barnamedvét. Utána 

a kétórás villamossal mentünk és egy kis piactérnél leszálltunk. Onnan mentünk gyalog a 

bevásárlóközpontba, ott vásároltunk, szétnéztünk. Mikor végeztünk, a 7:30-as villamossal a 

pályaudvarra mentünk és onnan a 8:30-as vonattal utaztunk vissza Sanitzba. 

 

 

  

   

 

 

 



 

 

23. nap 

2015.08.17 

Időrájás: reggel esős idő volt 

Gyakorlat helye : Kowalz iskola kertészete 

Gyakorlat vezető : Frau Wessely 

Eszközök: vasvilla, taliga vödör 

Mai feladat: 

Tanár úr reggel bejött velünk a munkahelyre, hogy megnézze a munkánbkat. Amíg 

átöltöztünk,  tanár úr beszélgetet a gyakorlatvezetővel, hogy hogyan dolgozunk, meg 

szétnézett a gyakorlati területen. Utána tanár úr elmondta, hogy mi az a hollandi 

melegágy. Célja, hogy energiatakarékos és alacsony növények hajtatására szolgál. 

Miután a tanár úr elment, le kellett szedni az érett paradicsomot és taligába 

gyűjtöttük. Utána eladásra zacskózni kellett. Utána a paradicsom ápolási munkáit 

végeztük, a tövénél kigyomláltuk és elvittük komposztálóhoz.  

 

 

 



 

24.nap    

   2015.08.18 

Időjárás: Reggel hűvös  

Gyakorlat helye : Kowalz Iskola Kertészete  

Gyakorlat vezető: Frau Wessely  

Eszközök: taliga  

Mai feladat: 

Az üvegházat kellett kigyomlálni. Volt tök, zeller, meg néhány virág is. Gombvirág, 

tátika, menta is. Ezt délig csináltuk. Utána szünet volt. Rendeltek szendvicset 

mindenkinek. Az ebédszünet után az üvegházba a növényeket kellett megöntözni, 

meg utána szedtünk eladásra paradicsomot is. Majd a munka végén a  

gyakorlatvezetőtől kaptunk burgonyát, uborkát meg cukkinit. Elindultunk a buszhoz. A 

vonatállomástól haza a szállásra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25.nap 2015.08.19 

Időjárás: hűvös 

Gyakorlat helye: Kowalz Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető : Frau Wessely  

Eszközök: taliga  

Mai feladat:  

Hagymát szedtünk meg a területet gyomtalanítottuk. Majd hagymát tisztogattunk. Az 

elszáradt részeit, a gyökerét meg a szárát kellett levágni.  A megtisztított hagymákat 

az asztalra kellett sorba pakolni, hogy még száradjanak néhány napot eladásra. 

Utána a levágott hagymarészeket felsöprögettem és elvittem a talicskába a 

komposztálóhoz.  Az üvegházak előtti ágyást kellett kigyomlálni. 6 darab ágyás volt. 

Téglalap alakú volt, benne levendula, török szegfű. A gyomokat a komposztálóhoz 

kellett vinni.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26.nap 

2015.08.20 

Időjárás: kicsit hideg 

Gyakorlat helye: Kowalz,Iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: vödör, taliga, metsző olló 

Gyakorlat menete: Paradicsomot szedtünk, majd mentát vágtunk vissza, virágágyás 

gyomlálása. Én a paradicsom szedésével kezdtem. Csuma nélkül szedtem a 

paradicsomot. Ez a folyton növő fajtája volt. Kicsit zöld volt az alja, úgy szedtük. 

Mivel még nem teljesen volt beérve, 4 kilós vödörrel szedtem. Taligába öntöttem, 

majd bevittem az eladó térbe. Ott az iskolába járó diákok bezacskózták. Majd az 

üvegházba lévő mentát kellett visszavágni a jobb növekedés érdekében, 

terebélyesedése miatt. Mivel elöregedett a menta, így nem tudtak vele mit csinálni, ki 

kellett dobni a komposzthoz. Így a tövek meg tudnak újulni és az idén új hajtást 

hoznak. Ahogy végeztünk vele, ebédszünet jött. Visszamentünk, a virágágyást kellett 

gyomlálni. Könnyen kijöttek a gyomok, mert a talaj nagyon porhanyós volt és nem 

esett az eső. Gyökerestül húztam ki a gyomokat. Volt közte pillangóvirág, sásliliom. 

Amiket kiszedtem, elvittem hátra a komposztra. Az eszközöket megtisztítva 

visszaraktuk a helyére, majd átöltöztünk és mentünk a buszhoz. 

 

 



 

27.nap   

2015.08.21 

Időjárás: Reggel hűvös és később meleg 

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: vödör, taliga 

Mai feladat: 

Egy szabad földi területet kelet gyomlálni és a közte lévő répákat ki kelett válogatni. 

Külön tenni a gyomokat és a répákat. A gyomokat elvittük hátra. A répákat meg 

elvittük a nyusziknak. Utána a holland ágyást kellett rendbe rakni, elgereblyézni. 

Utána a másik holland ágyást kellett kigyomlálni, kardvirág közül és ahol nem volt 

virág ott ki kellett kapálni. Majd felgereblyéztük, a gyomokat taligába pakoltuk és 

elvittük a komposztra. Munka végén az öltözőket fel kellett söprögetni.             

 

 

 

 



 

28.nap 

2015.08.22 

Időrájás: reggel hűvös később meleg  

Reggel felkeltünk, megreggeliztünk, majd kibicikliztünk a vasútállomáshoz.  Onnan a 

9:25-ös vonattal mentünk a rostocki vasútállomásra. Onnan mentünk tovább 

villamossal. Reggel szétnéztünk a boltokban, családtagjainknak ajándékot venni. A 

bevásárlóközpontban kettőkor volt a találkozó és onnan mentünk a villamosig. 

Onnan mentünk tovább a német-magyar est helyszínére. Ott leültünk és elkezdték az 

előadást. Elsőnek Edda tanárnő tartott előadást, ő köszöntötte a vendégeket. Azt 

követően a Magyarországot képviselő mezőgazdasági attasé tartott előadást.   Utána 

két pék fiú az augusztus 20-i ünnepségről. Ez a kenyér ünnepe. Utána a mi 

csoportunkból Detti és Dani a Nagykőrösi Möggyfesztiválról tartottak előadást. Majd 

két pesti lány énekelt. Utánuk egy szekszárdi fiú jött, ő is énekelt. Utána jött Gergő, ő 

is pék-cukrász, Erdélyről tartott előadást. A végén volt két német diák, a gyakorlati 

helyüket mutatták be. A  végén még videót is mutattak a helyről, Finnországról. 

Amikor ezeknek vége lett,  utána lehetett kóstolni sütiket, meggyes rétest, dobos 

tortát meg pogácsát. Utána villamossal visszautaztunk a bevásárlóközpontig, ott még 

egy kis ideig nézelődtünk. Utána villamossal visszamentünk a vasútállomásra, ott 

várni kellett. A 20:03-as vonattal utaztunk vissza Sanitzba és  a vasútállomástól haza 

bicikliztünk és meg vacsoráztunk és pihentünk.  

 

 



                                       

 



 

 

29.nap 

 2015.08.26 

 

Időjárás: reggel esős később sütőt a nap 

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: seprű, kés, metsző olló, vödör, talicska  

Mai feladat: 

Reggel az üvegházba paradicsomot kellett szedni vödörbe, onnan a talicskába 

önteni. Két üvegházból kellett leszedni az érett paradicsomokat. Miután leszedtük, az 

eladótérben kellett zacskóba pakolni. Egy zacskóba egy kg- nak kellett lennie. 23 

zacskót pakoltunk. Zacskóstól ládába kellett pakolni. Hátsó területről kellett 4-db. 

tököt szedni. A szerszámos raktárt kipakoltuk, kisepregettem, utána lapáttal vödörbe 

pakoltam a homokot. Ezután a szerszámokat sorba visszapakoltuk. Utána a pókhálót 

söpörtem le a falról és az üvegház ajtókról. Miután vége lett az ebédszünetnek, 

hagymát kellett tisztogatnom és az asztalon sorba pakolni a levágott részeit, meg 

elkellett vinni a komposztálóhoz.  

                                        

 



 

 

30. nap 

 2015.08.24 

Időjárás: hűvös esős idő  

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: vödör, talicska  

Mai feladat: 

Reggel az első munkánk paradicsomszedés volt. A leszedett paradicsomokat 

taligába gyűjtöttük, utána zacskóztam. Egy zacskóba 1 kg paradicsomnak kellett 

lennie. Kb. 35 zacskó paradicsom lett. Ezeket zacskóstul  a ládába pakoltam. Utána 

a kapornak szedtük le a magját, hogy majd elültessék. Ebéd után folyattuk a 

kapormag szedését. Azokat a kapormag töveket kiszedtük a földből, amelyeken már 

nem volt mag. Taligába pakoltuk meg a gyomokat, amelyek a kapor között voltak, 

azokat is kiszedtük taligába pakoltuk és elvittük a komposztálóhoz. 

 

 

 



 

 

.31.nap  

 2015.08.25 

Időjárás: hűvös  idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola Kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: gereblye, lapát, kapa, seprű 

Mai feladat: 

Tagétes patulát kellett cserépből kiszedni talicskába pakolni, utána kis lapáttal a 

földet is bele kellett pakolni, majd amikor könnyebbek lettek a cserepek, a földet a 

taligába kellett önteni. Az aljáról le kellett szedni a drén réteget, a cserépdarabokat 

és visszatenni  a cserépbe. A taligát elvittük a komposztálóhoz. Három cserépből 

kellett kiszedni a Tagéteseket. Ezután a levágott lomb és cserje maradványokat 

kellett összegereblyézni és taligába pakolni. A betont felkellett söprögetni, ezután 

hagyma közül kellett a gyomokat kigereblyézni. Utána, amint az üvegház elöl 

kikapálta a gyomokat Rico, őutána kellett összesöprögetni. Miután végeztünk, 

belepakoltuk a taligába és elvittük. Ebédszünet után az üvegház melletti részt kellett 

a gyomokat a beton közül kiszedni. Ott felsöprögettem, taligába pakoltuk és elvittük a 

komposztálóhoz. 

                          



 

 

32.nap 

2015.08.26 

 

Időjárás: esős idő volt, de meleg lett 

Gyakorlat helye: Kowalz,Iskola kertészete 

Gyakorlat vezetője: Frau Wessely 

Eszköz: seprű, metsző olló, taliga 

Gyakorlat menete: udvartakarítás, paradicsomszedés, majd hagymapucolás. 

Ricoval kellet az udvart felsöprögetni, utána az üvegházba paradicsomot kellett 

szedni, ezeket zacskóba pakoltuk. Amint visszajöttünk hagymát pucoltam, 

tisztogattam. A tetejét levágtam, a gyökerét is. Amik kész lettek, azokat asztalra 

pakoltam. Ebédszünet után folyatattam a hagymapucolást. A burokleveleket, amit 

otthagytam, azokat elvittem a komposztra. Majd a helyére vittem a taligát és mentünk 

hazafele. Amint hazaértünk, jöttek az új diákok Edda tanárnőhöz. A maradék holmit 

átvittük a másik házba. Megcsináltuk a másnapi ennivalókat és pihentünk. 

 

 



 

 

33.nap 

2015.08.27 

 

Időjárás: kicsit eső, szeles idő volt 

Gyakorlat helye: Kowalz, Iskola kertészete 

Gyakorlat vezetője: Frau Wessely 

Eszköz: seprű 

Gyakorlat menete: 

Állatoknál voltunk a másik iskolai részen. Majd nyuszit etetünk. Ahogy beértünk a 

munkába, a másik gyakorlatvezetővel voltunk Andreával. Söprögetni kellett az udvari 

részt. Majd a nyuszinak keltet enni adni. Ebédszünet alatt a gyakorlatvezető és az 

igazgató megleptek minket egy búcsúajándékkal. Sütöttek kókuszgolyót, meg 

kókuszos teasüteményt. Búcsúajándékot is kaptunk tőlük. Kávéztunk meg teáztunk 

egy kicsit. Majd visszamentünk a Wessely-hez. Felsöpörtük a gyakorlóhelyet és az 

öltözőket is. Megköszöntük az ajándékokat is. Mentünk hazafele utána.  

 

 



 

 

 

34.nap 

2015.08.28 

 

Időjárás: kicsit hűvös 

Gyakorlat helye: Kowalz,Iskola kertészete 

Gyakorlat vezető: Frau Wessely 

Eszköz: metsző olló,taliga,seprű 

Gyakorlat menete: Virágot szedtünk, amiket csokorba is kötöttünk. Hagyma 

tisztogatása, válogatása. Én 40 szál virágot szedtem, amit 4 csokorba kellett kötni. 

Amik meglettek csinálva, odaadtam a gyakorlatvezetőnek. Főként alacsonyabbakat 

kellett szedni. Alsó leveleket leszedtem, hogy ne rohadjon bele a vízbe. Majd a 

hagymát kellett tisztogatni, válogatni. Levágtam a felső részét meg az alsó 

gyökereket is. Amik készen lettek, azokat egy helyre pakoltam. Ebédszünet alatt 

odaadtuk az ajándékot az igazgatónak és a gyakorlatvezetőnek és megköszöntük, 

hogy itt lehettünk. Amint visszaértünk, befejeztem a hagymát. Amik lehulltak 

felsöpörtem és elvittem a komposztra. Helyére tettem a szerszámokat és mentünk 

haza. 

 



 

 

35.nap 

2015.08.29 

 

Reggel felkeltünk és megreggeliztünk. Majd átmentünk wifizní és beszéltünk az 

otthoniakkal. Utána hazamentünk, bepakoltunk és levittük a bőröndöket az udvarra. 

Majd  Hejko bácsi bevitt minket a vasúthoz. Onnan  elindult a vonatunk Rostockba. 

Vártunk egy kicsit, amikor odaértünk, mert kicsit későn jött a vonat. Majd mentünk 

Berlinbe. Amint a pályaudvarra értünk, lepakoltuk a cuccokat és pihentünk, majd 

szétnéztünk egy kicsit. Utána vonatra ültünk és elmentünk az Alexandrer térre. Ott 

megnéztük a tévétornyot, ami 368 méter magas és tettünk egy nagy sétát a 

városban. Feladatunk volt a város nevezetességeinek felderítése, ezek 

lefényképezése, mert otthon  egy prezentációt kell bemutatnunk 

mindezekről.Visszajöttünk a vonattal a pályaudvarra. Vártuk, hogy lassacskán 

elinduljunk majd a reptérre. Addig még szétnéztünk utoljára, egy-két apró dolgot még 

vásároltunk az otthoniaknak. Majd mentük a reptérre, haza Magyarországra.  

 

 



 

 

   36. nap 

2015.08.30 

 

 

 

 


