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Elvégzett feladatok, megtanult új ismeretek
Reggel 8 órakor indultunk a Kereskedelmi Középiskola elől. Az
utazás hosszú, és fárasztó volt, azonban nagyon szép tájakat
jártunk be. Az út során többször is pihenőt tartottunk, amely igen
jól esett, hiszen végre egy kicsit kinyújtózkodhattunk. Két
országon át vezetett az utunk, átutaztunk Szlovákián és
Csehországon is. Este 8 órakor érkeztünk meg Chemnitzbe ahol
azonnal szembesültünk a német vendégszeretettel, hiszen kiadós
ételcsomagot kaptunk. Miután kipakoltuk a cuccainkat és
felfrissültük egy kisebb sétára szántuk el magunkat, majd
kiadósat aludtunk.
Első teljes napunk Chemnitzben. Reggel 8 órakor ébredtünk, és
közösen felfedeztük a szállásunk környékét. Tanáraink
megmutatták nekünk honnét indulnak a buszok és a villamos.
Szobatársaimmal felkerestük a közelben lévő sportpályákat és
szórakozóhelyeket. Mivel hosszú út volt a nap, ezért a mai nap
főleg a pihenésről szólt.
Reggel 10 órakor találkoztunk Tanárainkkal és közösen
felfedeztük a Kantine-t és egy kiadósat reggeliztünk, Ezután
kisebb pihenőre tértünk. Délután 1 órakor elindultuk felfedezni
Chemnitz belvárosát. Néhány perc sétálás után a centrumban
találtuk magunkat. Kovács Zoltán tanár úr helyismerete
megkönnyítette a tájékozódást számunkra. A Kaufhof plázát és
több számunkra érdekes, előnyös üzletet megmutatott nekünk.
Rövid idegenvezetés után 3 órás szabadprogram vette kezdetét.
Lehetőségünk volt étkezni és megkóstolni a helyi söröket. Sok
szép és nevezetes épületet is meglátogattunk. 5 órakor indultunk
vacsorázni, amely ismét nagyon finomra sikeredett. Ezután rövid
pihenő vette kezdetét, majd kísérő tanáraink megmutatták
nekünk hogyan vezessük, kezeljük naplóinkat.
A mai napon reggel korán keltünk, ezután közös reggelizés vette
kezdetét. Miután jól laktunk meglátogatott minket németországi
ügyintézőnk. Megmutatta és ismertette velünk a munkánkat, és
munkahelyeinket.Engem az F+U üzletházba helyetek Ezután
átvettük a tömegközlekedési bérleteinket. A finom ebéd után
meglátogattuk Chemnitz nevezetes műemlékeit mint pl: az
operaház vagy a Karl Marx szobor illetve a Stevan Kirchet
valamint a könyvárat. A túra során nagyon sok szép helyen
jártunk. Az esti vacsora után jól esett a pihenés.
A reggelizés után csoportunk az F+U irodaházba vette az irányt.
Frau Gundula rövid tájékoztatást tartott nekünk a mai nap
programjáról. Nyelvi felkészítő óránkat Frau Müller tartotta.
Játékos, szórakoztató feladatokkal készült nekünk. 11 órától a
Deutsche Bundesbank-tól egy hölgy érkezett hozzánk, aki a hamis
pénzekről és az euróról tartott nekünk előadást. A délutánunk
ismét nyelvi felkészítéssel telt. A vacsoráig pihenőt tartottunk
szobatársaimmal.
A közös reggelizés után ismét az F+U irodaházban nyelvi
felkészítésen vettünk részt. Frau Müller ismét hatalmas
szeretettel, jókedvvel fogadott bennünket. Sok-sok érdekes és
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hasznos feladatot oldottunk meg közösen. Frau Müller sokat
beszéltetett minket, hogy a kiejtésünk és a szókincsünk is
bővüljön. Miután az irodaházban végeztünk, kísérőtanáraink a
mai délutánra egy várlátogatást terveztek nekünk, azonban a
pocsék időjárási viszonyok miatt ez a program elmaradt. Esténket
közösen töltöttük beszélgetéssel, kártyázással és
zenehallgatással.
A mai napon elérkeztünk utolsó nyelvi felkészítő napunkhoz. A
délelőtt folyamán Frau Müllerrel párbeszédes feladatokat
oldottunk meg. A délutáni nyelvi felkészítésünk fordításokat, és a
múlt idős feladatokat gyakoroltunk. Miután végeztünk az
irodában, szobatársaimmal elmentünk vásárolni a központba. A
közös vacsora után focizással töltöttük az időnket.
A közös reggelizés után az F+U irodában átvettük bérleteinket, és
aláírtuk munkaszerződéseinket. Ismertették velünk a
munkafeltételeket. Körbevezettek bennünket az irodában. Sok új
irodai berendezés német kifejezésével lettem gazdagabb.
Bemutattak néhány kollégának is. Mi közgések szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, mert egy irodában dolgozunk. Olyan sok
információ zúdult rám hogy egy jókora pihenés is rám fért a
délután során. A közös vacsora után ping-pongoztunk a
szobatársaimmal.
Ma a reggelizésre nem sok időnk maradt ugyanis Drezda városába
kirándultunk. Fél 9-kor indultunk a chemnitzi Südbahnhof-ról. A
vonattal alig 1 óra alatt megérkeztünk Drezdában. Kovács Zoltán
tanár úr idegenvezetésével jártuk be a várost. Először a
Frauenkirche szépsége tárult elénk. Utunk a sétáló utcán
keresztül vezetett, szinte el lehetett volna veszni az
üzletrengetegben. Ezután a Zwinger udvart látogattuk meg. Ezen
a helyen rengeteg képet készítettünk. Az Elba partján rövid
megbeszélést követően szabadprogram vette kezdetét. Jó ideig
nem is mozdultunk az Elba folyó mellől, hiszen rengeteg ételárus,
és söröző fogadott bennünket. Négy társammal folytattam a
városnézést. Elfogyasztottunk egy nagyon finom búzasört majd
megebédeltünk. Ezután kisebb ajándékokat vásároltunk, majd
bejártunk több áruházat is. 4 órakor indultunk vissza Chemnitz
városában. Tartalmas és fárasztó napon vagyunk túl, azonban
Drezda városa egy örök életre szóló élményt nyújtott számunkra.
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A mai nap a pihenésről szólt. A reggelink elfogyasztása után
szabadprogram vette kezdetét. Szabadidőmet takarítással,
mosással, és alvással töltöttem. A hosszú és tartalmas hetet jól
esett már vére kipihenni.

2015.08.17.

Ma reggel már 6 órakkor keltünk, ezután fél 8-ig reggeliztünk. Az
első munkanapunk negyed 9-kor kezdődött a F+U irodaházban.
Frau Müller nagy szeretettel fogadott bennünket. Rövid
bemutatkozás után megkaptuk első feladatunkat. Egy általunk
kitalált céget kellett létrehozni. Az én cégem egy magyar étterem
volt. Ismertettem az étlepot a nyitva tartás majd állásinterjút
készítettem egy szakács számára. Ezután ebéd szünet vette
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kezdetét. A délután során német nyelvű word szövegszerkeztőt
kezeltünk. Többször nyomtattuk ki word munkáinkat, így
elsajátítottuk eme eszköz használatát is. A munkaidőnk fél 3-kor
telt le. Ezután bevásároltunk , megvacsoráztunk és közösen
megírtuk a munkanaplónkat.
A reggeli elfogyasztása után, kisebb bevásárlást tartottunk.
Negyed 9-kor 2Idegenvezető társaságában meglátogattuk a
chemnitzi Ipartörténeti múzeumot, mivel Frau Müller elfoglaltság
miatt nem tudott az irodában fogadni bennünket. Chemnitz
külvárosában található a múzeum mely nagyon sok történelmi,
kulturális és nem mindennap látható alkotásokat tárt elénk.
Autók, műszerek, varrodai remekműveket tekinthettünk meg. A
múzeumot elhagyva buszra szálltunk és a központig meg sem
álltunk. Rövid szabadprogram után találkoztunk Kovács Zoltán
tanár úrral és Gundula Pinillo aszonnyal. Közösen látogattuk meg
Chemnitz egyik legszebb épületét a könyvtárat. Idegenvezető
fogadott minket, így betekintést nyerhettünk a könyvtár életébe.
Több szintet végigjártunk, többek között magyar műveket is
találva jártuk be az épületet. Este lazítás képpen a fiúkkal és
tanár úrral ping-pong bajnokságot rendeztünk.
Ma reggel negyed 9-kor találkoztunk Frau Müllerrel az irodában.
Kísérő tanáraink is elkísértek bennünket. Pár percnyi egyeztetés
után, Frau Müller ismertette velünk a napi munkatervet. A
feladataink között szerepelt iskolánk bemutatása power point-os
formátumban. Bemutattam munkámban iskolánk névadóját
Táncsics Mihályt, valamint összegeztem az iskola történelmét.
Bemutattam többek között iskolánk szakmai lehetőségeit, és
röviden ismertettem a felszereltségét. 2. feladatunkban
ismertetni kellett országunkat szintén ppt formátumban.
Bemutatta országunk fővárosát Budapestet, látványosságairől és
történelméről valamint gazdasági szerepéről is szót ejtettem.
Ezután országunk nevezetességeire került a sor mint például a
Balaton vidéke vagy Hortobágy. Végül szülővárosomat
Salgótarjánt mutattam be.
a Reggelink elfogyasztása után Frau Müller fogadott bennünket,
negyed 9-kor. Kovács Zoltán tanár úr ezúttal is elkísért minket.
Ismét tájékoztatott minket Frau Müller a napi feladatainkról.
Ellenőriztük Magyarországról készített kis előadásunkat valamint
Párban gyakoroltuk a már két nappal ezelőt elkészített
állásinterjúnkat. 2 szituációt gyakoroltunk el, egyszer én voltam
az állásinterjúra jelentkező személy, a másik szituációban pedig
munkaadóként kellett megállni a helyünket. Munkaadóként
kérdéseket kellett feltenni mint pl: hány éves a személy aki a
munkára jelentkezik, vagy éppen miért jelentkezik erre a
munkára. Állásra jelentkezőként pedig a párunk kérdéseire kellett
válaszolni. A munkaidőnk letelte után bevásároltunk, majd
kitakarítottuk a szobánkat és kimostuk a ruháinkat. Este pedig a
csoporttal közösen Grill party-t tartottunk, amely nagyon jól
sikeredett.
Ma reggel ismét munkával indult a hetünk. Reggel Frau Müller
negyed 9-kor fogadott bennünket az irodájában. Kovács Zoltán
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tanár úr ismét elkísért minket. Frau Müller röviden ismertette
velünk a mai nap programját. Először is egy munkaszerződést
kellett szerkesztenünk world munkafáljban. A szerződésben
szerepelnie kellett a cég nevének az alkalmazott nevének,
lakhelyének, valamint a szabadság időtartamának illetve a
fizetésnek. Ezután a német adózásról beszélgettünk. Végül
munkabért számoltunk, bruttó és nettó bérből. A munka
befejezte után bevásároltunk, este pedig közösen megírtuk
munkanaplónkat.
Ma reggel fél 10-kor Lipcse városába vettük az irányt. Jó 1 órás
vonatút után érkeztünk meg a lipcsei pályaudvarra. Bocsi
Gáborné és Takácsné Sütő Katalin tanárnők idegenvezetésével
indultuk neki Lipcsének. Először a Nikolaikirche templomot jártuk
be, majd megnéztük Bach illetve Goethe szobrát. Ellátogattunk a
középkorig visszanyúló kereskedelmi útvonalak találkozási
pontjáig. Délután szabadprogram vette kezdetét. Megkóstoltam
a Currywurst nevű német specialitást, illetve bejártunk több
sétáló utcát is. Miután este visszaértünk a vacsoráról közösen
töltöttök esti szabadidőnket Chemnitz belvárosában. A mai nap
programokban gazdag és nagyon élvezetes volt.
Mint minden vasárnap, a mai nap programjából sem maradhatott
ki egy jó nagy alvás. A közös reggelizés után a két tanárnővel
ellátogattunk a chemnitzi strandra. Csupán néhány
buszmegállónyira volt az úticélunk. A délutánunk remekült telt.
Fociztunk, röplabdáztunk és sokat úsztunk. Ma is kipróbáltam egy
német specialitást a Brockwurst. Miután visszaértünk, közösen
lesétáltunk vacsorázni. A vacsora után, nem messze a
szállásunktól, beültünk egy nagyon hangulatos fagylaltozóba.
Remekül telt a mostani hétvégénk, programokban gazdag és
eseménydús volt.
A mai munkanap is reggel negyed 9-től indult. Kovács tanár úr
ismét elkísért minket munkahelyünkre. Frau Müller szokásos jó
kedvével fogadott bennünket. Napi feladataink között szerepelt
,hogy írjunk egy munkahelyi felmondó levelet, valamint
magunkról kellett készíteni egy rövid power point bemutatót. A
felmondó levélben szerepelnie kellett a saját nevemnek,
címemnek valamint a pontos dátumnak, továbbá megkellett
fogalmazni miért akarunk kilépni munkahelyünkről. A második
feladatunkban bemutattam a családomat, a hobbimat, valamint
arról is írtam milyen céljaim vannak az életemben. Sajnos az
időjárás ma sem kedvezett nekünk, de legalább alaposan ki
tudtuk délután pihenni magunkat a szabadidők alatt.
Reggeli után már indultunk is a munkahelyünkre a szokásos
negyed 9-es időben. Frau Müller tovább gyakoroltatta velünk a
bérszámfejtést a délelőtti órákban. Az ebédszünetünk után
Németország tartományairól kellett power point előadást
készítenünk. Megismerkedhettünk az összes német tartománnyal
valamint azok „fővárosaival”, lakosaik számával, kiterjedésükkel
és tartomány vezetőikkel. A munka lejártával ismét felkerestük az
Edeka bevásárló központot majd közösen megünnepeltük egyik
csoporttársunk születésnapját.

Probezeit-próbaidő
Tätigkeit-tevékenység
Arbeitsvergütungmunkaheyi előnyök
Arbeitszeit-munkaidő

Pommes-sültkrumpli
Denkmal-szobor
Wochenendausflughétvégi kirándulás
Fremdenführeridegenvezető
Rechnung-számla

Volleyball.röplabda
Fußball. labdarúgás
Becken-medence
Sonne-nap
Ball-labda

Subtraktion-kivonás
Összeadás-Summe
Szorzás-Vermehrung
Osztás-Aufteilung
Százalék-Prozent

Zeitraum-időtartam
Arbeitgeber-munkáltató
Kalender- naptár
Kündigungsfristenfelmondólevél
Monatsende-hóvége

2015.08.26.

A mai napon Kovács Zoltán tanár úr elkisért ismét bennünket a
munkahelyünkre. Frau Müller elsőként egy szituációs feladattal
bízott meg minket. Két szerep közül lehetett választani. Vagy
főnökként kellett kirúgnunk alkalmazottunkat, vagy
alkalmazottként kellett felmondani a főnökünknél. A további
feladataink között szerepelt bérszámfejtés, valamint szövegértési
feladatokat oldottunk meg. A szövegértési feladatokban
kérdésekre kellett választ adni valamint röviden összefoglalni
német nyelven hogy miről szólt a szöveg. A délután folyamán
megtartottuk szokásos bevásárlásunkat valamint közös
programokkal telt az időnk.
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Munkánk ma főként a számolásról szólt. Több bérszámfejtést,
valamint árajánlat elemzéseket végeztünk. Az árajánlat elemzést
Excel munkafájlban készítettük el. Számoltuk többek között
kerékpár üzlet, valamint több cég árajánlatát is. A délutánunkat
sportolással töltöttük. Majd a közös vacsora után egy nagy sétát
tettünk a belvárosban.
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A mai munkanap a szokásos negyed 9-es időpontban vette
kezdetét. Frau Müller ismét jókedvűen, mosolyogva fogadott
bennünket. A mai feladatunk azt volt, hogy egy magunk által
kreált céget, üzletet kellett létrehozni. Én jómagam, egy AC Milan
futball sportüzletet hoztam létre. Először is ismertettem a
termékkínálatot. A régebbi termékektől egészen a legújabb
árukig feltöltöttem üzletemet. Minden egyes termékhez írtam
árlistát, méreteket, árukódot, valamint az anyag minőségét. Az
üzletem kínálatai között szerepeltek még a mérkőzésre szólok
jegyek elővásárlási lehetősége is. A munkaidőnk letelte után
nagytakarítást tartottunk szobánkban. Majd szobatársaimmal az
ízletes vacsora elfogyasztása után egy kis mozgásra vettük rá
magunkat.
A mai napon közösen ellátogattunk a Chemnitz Center
bevásárlóközpontba. Rengeteg üzlet és étkező fogadott
bennünket. Pár óra vásárolgatás és nézelődés után visszatértünk
szállásunkra. A délután pihenéssel telt. Este ismételten közösen
beutaztunk a Centrumba, ahol lehetőségünk nyílt felfedezni a
chemnitzi Stadtfest látványos és szórakoztató programjait. Soksok koncert és műsor fogadott bennünket. Tartalmas,
szórakoztató napon vagyunk túl.
Mint minden vasárnap, ezúttal is jó ideig pihenhettünk reggelről.
A reggeli után csoportunk egy része ellátogatott a közelben lévő
Bernsdorf Freibad nevezetű strandra. A fiúkkal sokat úsztunk,
futballoztunk, és röplabdáztunk. Esti programjaink között mosás,
takarítás és rendrakás szerepelt. Tartalmas, programokkal teli és
szórakoztató héten vagyunk túl.
A közös reggelizés után negyed 9-kor ismét a munkáé volt a
főszerep. Frau Müller szokásához híven röviden tájékoztatott
bennünket a napi feladatainkról. Először mindenki bemutatta a
saját Power Point előadását hazánkról, illetve iskolánkról. Ezután
a legutóbbi munkanapon készített cégeinkkel kapcsolatos
feladatok következtek. Párban kellett dolgozni, és mindenkinek
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egy e-mailt kellett írni, amelyben megrendel egy terméket az
adott cégtől. Ezután a megrendelésre válaszolni kellett, mindezt
Word munkafájlban. A munkaidőnk letelte után pihentünk egy
keveset, majd tanárnőinkkel közösen ellátogattunk egy
sportközpontba, ahol lehetőségünk nyílt focizni, illetve
kosárlabdázni.
Munkánkat a szokásos negyed 9-es időpontban kezdtük. Frau
Müller a mai napra egy nagy feladatot bízott ránk. Mindenkinek
az euróról kellett Power Point bemutatót készítenie. Először is az
Európai Unió történelmét, tagállamait mutattam be. Egészen az 1
centestől, az 500 eurós papírpénzig bemutattam az Euró
pénznemet. Minden érméről és papírpénzről leírtam a formáját,
méretét és díszítését. A munka végeztével Frau Müller meghívott
bennünket fagylaltozni. Kellemesen telt a délutánunk, az
esténket ezúttal pihenéssel töltöttük.
A mai napon Frau Müller azzal a feladattal bízott meg bennünket
hogy az eddigi számítógépes munkáinkat nyomtassuk ki, majd
irodai eszközök segítségével igényesen fűzzük össze a
kinyomtatott lapokat. Ezután bérszámfejtéssel kapcsolatos
feladat következett. Majd a munkaidőnk vége felé Frau Müller
azzal bízott meg minket hogy saját magunkról készítsünk egy
Power Point bemutatót. A munkaidőnk lejárta után focival és
kosárlabdázással töltöttük az időnket.
Utolsó előtti munkanapunkon egy közös képekkel teli plakátot
készítettünk Frau Müllernek. Mindenki aláírta és kivette a részét
az elkészítéséből. Utolsó feladataink között szerepelt egy szöveg
lefordítása, valamint egy szállítólevél elkészítése. A délután
folyamán összeültünk és közösen beszélgettünk Frau Müllerrel. A
munkaidőnk letelte után kisebb pihenés vette kezdetét. A
vacsora elfogyasztása után a belváros felé ettük az irányt mivel
megkezdődött a 2015-ös chemnitzi városfesztivál. Látványos és
szórakoztató programok fogadtak bennünket.
Elérkezett az utolsó előtti németországi napunk. A szokásos
reggeli után a délelőtt során átvettük az Europass
bizonyítványunkat Frau Gundulától, aki összegezte az elmúlt egy
hónapunkat. Ezután Frau Müller és Frau Gundula társaságában
közös ebéden vettünk részt. Elbúcsúztunk tőlük, és megköszöntök
a közel egy hónapos segítségüket. A délután során ellátogattunk
az Einsiedelbe, a sörgyárba. Mi fiúk egy különösképpen élveztük,
hiszen megkóstolhattunk sok sörkülönlegességet. Az estém a
pakolásról és a takarításról szólt.
Elérkezett az utolsó napunk is Németországban. Reggel korán
keltünk. Szobáinkat a délelőtt során átellenőrizték és
szerencsénkre mindent rendben találtak. Mindenkin jól látható
volt az izgalom a hazautazás előtt. Elfogyasztottuk a reggelinket,
és elköszöntünk szakácsainktól. Ezután felpakoltuk bőröndjeinket
a buszunkra és útnak indultunk. Ebben az egy hónapban
rengeteget tanultunk, és beletekintést nyertünk a németek
mindennapjába.
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