Francia gyakorlat
(Erasmus+ ösztöndíjjal)

2017-03-07
Gép indulási ideje: 15:50
Leszállás: 18:15
Szállásra érkezés: 21:30 körül
Meseszerű volt a repülőút, kár, hogy nem az ablaknál ültem. Utána
vonat/hév/metróval utaztunk a busz állomásig. Kocsival jöttek
értünk, elvittek a szállásra. Kiosztották ki hol és kivel fog lakni egy
szobában. Éjfélig vártunk Levi bára, mert ő vonattal jött.

2017-03-08
Reggel volt egy angol óránk is, ahol mindenkit megismertünk főleg
azokat, akik jönnek majd az országunkba. Megnéztük az iskolát, volt,
aki körbevezetett minket. Elmentünk ebédelni. Finom volt nagyon a
kaja. Munka után csocsóztunk a társas házban. Felmentünk a

számtan terembe is, facebookra fel akartam nézni, hogy írjak a
szeretteimnek, de nem tudtam, mert korlátozva volt az internet
használata. A nagy étkezőben vacsoráztunk.

2017-03-09
Ma Tagetes patulat cserepeztünk. Volt zöldség ismereti óránk is.
Írtunk franciául, kicsit szokatlan volt. Megpróbáltunk kommunikálni
franciául, próbáltuk megérteni egymást kisebb nagyobb sikerekkel.
Zöldség ismereti óra után visszamentünk gyakorlatra. Más feladatot
kaptunk: ki kellett karózni a növényeket. Miután kikaróztuk a
növényeket utána visszaraktuk a helyükre. Mindig jó munkákat
kaptunk.

2017-03-10
Reggel rosszul voltam, de fél 11-re jobban lettem. Aztán megint
kellett karózni a növényeket, mert a tegnapi nap folyamán nem
sikerült befejeznünk. Szépen megcsináltuk. Ezután bemutattak egy új

gyakorlati feladatot. Székelés: az úgy történt, hogy egy rácsos
valamit, rá kellett tenni a cserépre. Rá kell pattintani és rá tud futni a
növényke. A székelést külön futó fajokon csináltuk.

2017-03-11
Rosszul éreztem magam, de lementem reggelizni. Elindultunk várost
nézni. Mondta Piroska tanárnő, hogy mi az egyik lány
osztálytársammal várjuk meg Lévi bát. Úgy is lett. Csak én közbe
rosszabbul lettem, alig bírtam menni. Bekísért Jázmin és otthon
maradtam. Hazajött Piroska tanárnő és felkeltett. Jobban voltam egy
kicsivel, ettem pár falatot és visszaaludtam. Utána hazajöttek a
többiek és felmentem aludni.
2017-03-12
Sokkal jobban voltam, mint tegnap. Lementünk megreggeliztünk.
Tegnap, amit a többiek megnéztek azt bejártuk Levi bával.
Találkoztunk a többiekkel. Vásárolni is voltunk, bevásároltam a
családomnak párizsi Eiffel tornyokból. Éjszaka kimentünk oda, ahol
állítólag nagyon szép az Eiffel torony. Tényleg nagyon szép volt. 20:00
óra után elkezdett villogni az Eiffel torony. Nagyon szép volt.

2017-03-13
A délelőtt folyamán, ismét részt vehettünk egy angol órán is. Utána
elkezdtük tanítani egymást a saját nyelvünkre és ők is ezt tették.
Nagyon ügyesek voltak. Ma a társaság nagy része elment a
vadásztársasághoz segédkezni. Mi meg növényeket válogattunk,
selejteztünk vagy kivittük és raktuk szét.

2017-03-14
Gyep vegetatív szaporítási módját, azaz a fűmagvetést gyakoroltuk.
Elsőnek a talaj fellazítása volt a feladat görbe végű vasvillával.
Valamint a gyom, kövek és más növényi részek eltakarítása volt a cél.
Mindezek után következett a gereblyézés, majd a fűmag kijuttatása
(35-40g négyzetméterenként). Amiután kijuttattuk a kellő
mennyiséget, bedolgozás, majd behengerlés következett. Ebéd után
viszont mulcs kijuttatása volt különféle növényekre.

2017-03-15
A délelőtt folyamán francia diákokkal dolgozhatunk együtt. Amit
nagyon élveztem, mert legalább francia számokat is
megismerhettem.
A
feladat
füvesítés
volt.
A
talaj
előkészítése/fellazítása után (gyomok eltávolítása), gereblyézés volt,
utána következett a megfelelő fűkeverék. Miután kijuttattuk a kellő

mennyiséget a fűmagból, bedolgozásra került a sor, majd gereblyézés
és hengerezés volt. Délután kipróbálhattuk a golfozást is egy
felújított, füvesített területen. Azt nem mondom, hogy jól ment, de
azon kívül nagyon jó volt. Sokat próbálkoztunk kisebb nagyobb
sikerekkel. Fotózás volt, felhúzták a tiszteletünkre a magyar zászlót!

2017-03-16
Az intézménynek a régi kastély/várnak a területére nyerhettünk
belépést. Megtudhattuk, hogy ezt a várat használták börtönnek is.
Két bejárata is van. A kastélyról a régi vázlatot is megnéztük. A
munkák még folynak, mert olyan állapottá akarják visszaalakítani,
amilyen volt. Később biológia óra volt, a virágok egyes részeit kellett
mikroszkóp alatt megnézni.
2017-03-17
Ma egy hatalmas kastélyparkba látogattunk el. Érdekes volt, de még
érdekesebb volt a szakmai rész után a játszótér. Újra gyereknek
érezhettem magam. Kipróbáltuk a játszóteret, újra körbesétáltuk az
egész parkot és elhatároztuk, hogy reggelente itt fogunk futni. De
aztán sajnos nem lett belőle semmi .

2017-03-18
Elmentünk a híres-neves Versailles-i kastélyba, ahol betekintést
nyertünk a kastély belsejébe is. A kastélyból kinézve olyan szép
kertek voltak. Ámultam bámultam. Ahogy sétáltunk olyan szép

formára vágott sövényeket, fákat láttunk, mint még soha. Egy
Versailles-i étterembe is beültünk meghívott az egyik srác
palacsintázni meg egy üdítőre is, amit nem fogadtam el
természetesen. Nagyon jól éreztem magam.

2017-03-19
Megnéztük a régi kastélyhoz tartozó bástyát, amely arra szolgált,
hogy ha jön az ellenség, akkor, innen hamarabb észrevették. Délután
folyamán a többiek elmentek Marcuossisba a karneválra. Én azzal a
sráccal maradtam, aki meghívott palacsintázni. Pihengettünk,
beszélgettünk. Aztán kinéztünk a karneválra, mert állítólag volt
tűzijáték. Kisétáltunk megnéztük mi van, aztán már láttuk, hogy
semmi nem lesz, mert mindenki tartott már haza.

2017-03-20
Munka után az Európa házba látogattunk. Szép volt, jó is volt.
Filmeztünk is az Európai Unió alapításáról. Sétálgatunk azzal a sráccal,
beszélgetünk. Este mindenki hazament és bepakolt nagyjából a
táskájába.

2017-03-21
Utazás haza. Reggel mindenki felkelt a megszokott időben.
Elkészülődött mindenki, elrakta a cuccát. Aztán levittük a
bőröndöket. Jött a kocsi értünk. Kivitt a vonat/hév/metró állomásra,
onnan mentünk a reptérre. Sikerült zökkenőmentesen
megérkeznünk.

Győrfi Hajnalka

