Gyakszinapló : Németország (Deutschland)

1. 2013.augusztus.26. Hétfő (Montag)
Az első munkanapunk Németországban. Reggel 8 órakor kezdtünk a virágboltban dolgozni. Ott
már 2 eladó várt minket. Bemutatkoztunk (egymásnak), majd körbe vezettek minket az üzletben.
Kinyitottunk, a virágbolt elé kipakoltuk a növényeket. Kimostuk a vázákat, ezután természetesen
visszavágtuk a virágokat, és friss vizet adtunk nekik. Ebben a virágüzletben sokkal több vágott
virággal találkozhatunk, mint nálunk. De ugyanúgy árulnak itt is cserepes virágokat ill. ajándék
tárgyakat. Miután végeztünk kiküldtek minket gyomlálni. Szünetről visszatérve, 14-órakor
növényeket tisztítottunk, a cserepes növényeket megöntöztük, majd csokrokat készítettünk. Itt
Németországban sokkal több virágot kötnek össze kevés zölddel, egy csokorba, mint nálunk és
nem tesznek hozzá színes papírt. Ez érdekes volt számomra. A nép végén bepakoltunk a bolt elől,
felsöpörtünk, felmostunk. Végül fél 7-kor bezártunk.
Unser erster Arbeitstag in Deutschland. Morgens um 8 Uhr begannen wir im Blumengeschäft zu
arbeiten. Dort waren noch 2 weitere Verkäuferinnen außer uns. Wir stellten uns einander vor.
Dann fingen wir an: Wir räumten die Pflanzen vor dem Blumengeschäft auf. Wir waschten die
Vasen aus, dann schnitten wir natürlich die Pflanzen zurück und gaben ihnen frisches Wasser.
Dann später jäteten wir Unkraut. Nach der Pause putzten wir die Pflanzen, gossen Topfpflanzen,
dann bindeten wir Sträuße. Am Ende des Tages räumten wir die Pflanzen vor dem Blumengeschäft
weg, fegten und feudelte das Geschäft. Gegen 18.30 Uhr schloßen wir das Geschäft.

2. 2013.augusztus 27. Kedd (Dienstag)
Ma egyedül kezdtem 8-órakor a munkát, mivel a Zsófinak 10 órára kellett jönnie. Ma is
megismerkedtem 2 új eladóval, akik nagyon kedvesek voltak. Reggel megint kipakoltuk a virágbolt
elé a cserepes növényeket. Utána kivittük az összes szemetet a kukába, a bolt körül felsöpörtünk,
majd a hátsó raktárban raktunk rendet. Ezután színes cserepeket kellett pakolnom. Szünet után
kisebb-nagyobb összeültetéseket csináltam (pl.: enzianból, hortenziaból, borostyánból) Majd
ezeket dekoráltam mohával, almával, különböző faágakkal, raffiával. Mivel én 8-órára mentem,
ezért fél 5-ig dolgoztam, így telt a mai napom.
3. 2013.augusztus 28. Szerda (Mittwoch)
MA is 8-órakor kezdtem a munkát. Szokásosan kipakoltuk az üzlet elé a cserepes növényeket (pl.:
borostyán, enzian, orchidea, stb.) Természetesen felsöpörtünk, ill. megöntöztük a növényeket.
Aztán a bolt melletti helyiségben pakolgattunk, átrendeztük az asztalokat őszi dekorációval. Szünet
után vázákat kellett mosni a megérkezett vágott virágoknak, ill. zöldeknek, mivel szerdán érkezik
mindig, nagy mennyiségben. Többségben rózsa érkezett, de itt mákkal, vágott enzian-nal,
hatalmas hortenziákkal is találkoztunk. A zöldeknél is sokkal több fajta található meg itt, mint
nálunk, különlegesebbeket használnak. Nagyon sokáig dolgoztunk vele. Visszavágtuk a szárukat,
leleveleztük, letüskéztük, elpakoltuk őket a hűtőházba. Érdekes volt számomra, hogy a rózsákat itt

nagy tüskéző gépbe rakták, így persze gyorsabban ment a munka. Természetesen a gerberákat is
megdrótoztuk. A maradékot végül az üzletbe vittük. Sok munka volt vele. Ma is fél 5-ig dolgoztam.
Így telt ez a napom.
4. 2013. augusztus 29.Csütörtök (Donnerstsag)
Ma is 8-órakor kezdtem a munkát. Szokásosan kipakoltunk mindent az üzlet elé, de ma egy kicsit
tovább tartott, mivel több virág érkezett. Majd cserepeket kellett lemosnom. Ezután folytattam a
bolt melletti kis helyiségben a tegnapi munkát, pakolgattam, takarítottam, ill. dekoráltam a
helyiséget. Ezzel telt el a napom nagy része.
5. 2013. augusztus 30. Péntek (Freitag)
Pénteken mindig együtt megyünk a Zsófival dolgozni, mivel kötelező programon kell részt vennünk
délutánonként. Így ma csak 13 óráig dolgoztunk. Ma elmentünk egy hajós esküvőre díszíteni
művirágokkal, de ennek ellenére gyönyörű volt. Majd ezután házhoz szállítottuk a rendeléseket
(pl.: csokrokat). Utána szerencsére köthettem még csokrot is. Délután Exklusio-ra mentünk, amit a
BONK faiskolába töltöttünk. Itt különböző formára nyírt fákat láttunk (pl.: angyalka, motor, alma,
stb.) Majd ezekről beszélgettünk.
6. 2013. szeptember 2. Hétfő (Montag)
Már is eltelt egy hét! Ismét hétfő! Most már rendesen belerázódtunk a munkába. A héten is 8órakor kezdtem dolgozni a virágboltban. Reggel szokásosan kipakoltunk mindent az üzlet elé.
Hétfőnként mindig kimossuk a vázákat, visszavágjuk a növényeket és friss vizet öntünk nekik, a
hűtőházból előre hozzuk a maradék vágott virágokat, ill. a zöldeket. Majd kivisszük a heti
szemetet. Szünet után nagyon örültem, mert köthettem 4 csokrot is. Különböző virágokból:
kötöttem gerberából, rózsából, mini rózsából, vágott korallvirágból, stb. Jól telt ez a nap.
7. 2013. szeptember 3. Kedd (Dienstag)
A reggel ugye szokásosan telt, a kipakolással. A mai nap nagyon tetszett, mivel az virágboltot
rendeztük át. Nagyon sok kerámia cserép érkezett, szürke, fehér, ill. türkizkék színekben. Ezeket
először beáraztuk, majd színenként csoportosítva kipakoltuk őket, így dekorálva az üzletet. Ezután
különböző cserepes virágokkal (pl.: orchidea), színes ágakkal díszítettük őket. Végeredmény
mindenkinek nagyon tetszett.
8. 2013. szeptember 4. Szerda (Mittwoch)
A mai nap egy kicsit hosszan telt. Ugye reggel megcsináltuk a szokásos dolgokat. Aztán a házunk
előtt kellett öntöznöm, ill. felsöpörnöm. Ezután a főnökkel elmentünk egy temetőbe sírokat
gyomlálni. Nagyon szép és rendezett volt a temető, itt a sírok örökzöldekkel, virágzó növényekkel,
cserjékkel voltak beültetve, a sírkövek kisebbek, egyszerűbbek voltak, mint nálunk. Majd
visszaérkezve már megérkezett a szerdai szállító, rengeteg vágott virággal! Nagyon sokáig
dolgoztunk ma is vele. Visszavágtuk a szárukat, leleveleztük, letüskéztük, elpakoltuk őket a
hűtőházba. Természetesen a gerberákat is megdrótoztuk. A maradékot végül az üzletbe vittük.
Gyorsan elment ez a nap is.

9. 2013.szeptember 5. Csütörtök (Donnerstag)
A reggeli kipakolás után, a kukákat pucoltuk, ill. mostuk ki. Majd ezután elmentem az egyik
dolgozóval egy faiskolába, ahol tobozokat gyűjtöttünk adventre, ill. az őszi dekorációkra. Majd
szünet után a bolt melletti kis helyiségben raktunk rendet. Ezután a megérkezett üvegvázákat
kellett kipakolnunk a Zsófival.
10. 2013. szeptember 6. Péntek (Freitag)
Reggel együtt mentünk a Zsófival dolgozni, így nagyon gyorsan ki is pakoltunk mindent a bolt elé.
Aztán a Zsófival „kivégeztünk” egy nagy cserepes virágot. Utána pedig a bolt melletti kis
helyiségben pakoltunk, ill. raktunk rendet. Korábban végeztünk, mivel biciklivel mentünk Exklusiora, Westerstede-be, Hermers faiskolába. Ott megnéztük az üvegházakat, ill. a szabadföldi
termesztést.
11. 2013. szeptember 9. Hétfő (Montag)
Mai nap érdekes volt számomra. A szokásos hétfői tevékenységek után (kipakolás, söprés, váza
mosás, visszavágás) elmentem a főnökkel egy temetést díszíteni. Itt Németországban más nagyon
a szokás, mint nálunk, különböző méretű kör-koszorúkkal díszítenek, amit rengeteg virággal
kötnek össze, ill. hatalmas tűzött tálakat készítenek (koporsóra is azt raknak). Ezeket vittük el a
templomba. Ami érdekes volt számomra, hogy ott is maradtunk a szertartáson. Így ebbe is bele
láthattam. A szertartás után mindent visszavittünk a virágboltba. Ezután a Zsófival pakoltunk
különböző formájú, magasságú üvegeket, ezekkel dekoráltuk az üzlet egyik helyiségét. Ezt mind
rózsaszín, zöld, barna színekben. Mindkettőnknek nagyon tetszett.
12. 2013. szeptember 10. Kedd (Dienstag)
A mai nap gyorsan elment. Ez volt az első olyan reggel, amikor esett az eső, így nehéz volt
kipakolni mindent, (tovább is tartott a szokásosnál). Majd ezután cserepes lampion virágokat
díszítettem almákkal, körtékkel, ágakkal, szőlővel, száraz anyagokkal, stb. Nagyon örültem, mert
ezután tűzött tálakat csináltam, amik az ősz hangulatát keltették. Kerámia cserépbe tűztem a
növényeket: narancs, lila, és rózsaszín színekben, ugyanúgy dekoráltam almával, körtével, kóccal,
ágakkal, száraz anyagokkal és a végén dekor dróttal.
13. 2013. szeptember 11. Szerda (Mitwoch)
A mai nap is esős kipakolással kezdődött. Mivel ugye szerda van, ilyenkor érkezik nagy
mennyiségben vágott virág, ezért délelőtt átnéztük és összepakoltuk a növényeket a boltban, hogy
legyen helye az érkezett árunak. Ezután egy focis emblémát kellett összeállítanom cserepes
növényekből, majd összeültetnem, ebbe a Zsófi is segített. Délután megérkezett a szállító, most is
rengeteg vágott virágot hozott! Nagyon sokáig dolgoztunk ma is vele. Visszavágtuk a szárukat,
leleveleztük, letüskéztük, elpakoltuk őket a hűtőházba. Természetesen a gerberákat is
megdrótoztuk. A maradékot végül az üzletbe vittük.
14. 2013. szeptember 12. Csütörtök (Donnerstag)
Szerencsére végre reggel nem esett az eső, így ügyesen és gyorsan kipakoltunk. Majd kivittük a
szemetet és kimostuk a kukákat is. Majd a Zsófival tűzött asztaldíszeket kellett csinálnunk: lila

rózsából,- szellőrózsából, macifűből, borostyánból, almákból, rendelésre 50 db-ot! De csak 26db-ot
tudtunk megcsinálni, mert elfogyott a virág, így ezt másnap tudtuk folytatni. Aztán kötöttünk
csokrokat is. Ezután rózsaszín hortenzia koszorút készítettünk. Ez a feladat nagyon tetszett. 
15. 2013. szeptember 13. Péntek (Freitag)
A mai napot ugye a Zsófival együtt kezdtem. Kipakolás után a virágokat vágtuk vissza. Majd ezután
egy 50cm-es koszorút kötöttem le hortenziával, gyönyörű lett  Aztán elmentem a főnökkel egy
kis faiskolába, ahol virágokat vágtunk. Visszaérkezve kipakoltunk és mentünk Exklusio-ra biciklivel
a fiúkhoz. Ott megbeszéltük a német gyakorlati napló folyamatát.
16. 2013. szeptember 16. Hétfő (Montag)
Újra eltelt egy hét, megint hétfő. Nagyon gyorsan mennek a napok. Ezen a héten a virágboltba
érkezett 3 német tanuló gyakorlatra, így a héten nagyon sokan voltunk az üzletben. A reggeli
kipakolás is gyorsan ment. Délelőtt a szokásos hétfői teendőket csináltuk. Majd ezután a főnök
ismét elvitt minket a Zsófival a temetőbe sírokat gyomlálni. Nagyon szép és rendezett volt a
temető, itt a sírok örökzöldekkel, virágzó növényekkel, cserjékkel voltak beültetve, a sírkövek
kisebbek, egyszerűbbek voltak, mint nálunk. Ezzel telt a napunk nagy része.
17. 2013. szeptember 17. Kedd (Dienstag)
A mai reggelt egy kicsit másképp kezdtem. A konyhában takarítottam, majd ablakokat mostam a
házunkban, ez volt a reggeli feladatom. Majd ezután a virágokat kellett megöntöznöm a
virágüzletben. Aztán a Zsófival gyomlálnunk kellett az udvaron a térkövek között, ezt egy jó ideig
csináltuk, míg meg nem eredt az eső. Ezután az üzletben pakoltam a vágott virágokat. Végül
készítettem még egy hortenzia koszorút is.
18. 2013.szeptember 18. Szerda (Mittwoch)
A reggeli kipakolás után elmentem a főnökkel vágott hortenziáért, ahol régen lakott. Az udvar tele
volt virágokkal, borostyánt, kék illetve, rózsaszín hortenziákat vágtunk. Majd ezután elmentünk
egy kis faiskolába, ahonnan úgyszintén hortenziákat hoztunk el egy nagyon aranyos bácsitól.
Visszaérkezve kipakoltunk, majd a Zsófival kötöttünk le egy-egy 80 cm-es koszorút ezekkel a
hortenziákkal, amik egy koncert dekorációjához kellettek. Mindkettőnknek nagyon szép lett.
Délután megérkezett a szállító, ismét rengeteg vágott virágot hozott! Nagyon sokáig dolgoztunk
vele. Visszavágtuk a szárukat, leleveleztük, letüskéztük, elpakoltuk őket a hűtőházba.
Természetesen a gerberákat is megdrótoztuk. A maradékot végül az üzletbe vittük.
19. 2013. szeptember 19. Csütörtök (Donnerstag)
Ez a nap gyorsan elment, nagyon jól telt. A reggeli kipakolás után összeültetéseket csináltam:
(borostyánt, cikláment, erikát, krizantémot ültettem össze) majd ezeket dekoráltam almával,
ágakkal, mohával. Aztán utána rengeteg csokrot köthettem, színesebbnél színesebbeket,
különböző virágokból. Ennek nagyon örültem. A munka végén egy 80cm-es koszorút kötöttem le
pisztácia levéllel, ami temetési koszorúnak lesz bedíszítve.

20. 2013. szeptember 20. Péntek (Freitag)
A mai nap együtt kezdtünk a Zsófival, nagyon gyorsan kipakoltunk, mivel 6-an voltunk. Aztán nagy
szerencsénkre elmehettünk a főnökünkkel, egy hatalmas nagykerbe, ahol elállt a szavunk! 2
emeletnyi virágkötő kellék, színenként rendezve, évszakoknak megfelelően berendezve.
Elképesztő látvány volt. Visszaérkezve gyertyatartókat mostunk le. Aztán tobozos adventi
koszorúkat készítettünk. Jól telt nagyon ez a nap 
21. 2013.szeptember 23. Hétfő (Montag)
Az utolsó előtti hétfőnk! Reggel egy, német tanuló volt, aki segített kipakolni. Utána a szokásos
hétfői teendőket csináltuk, visszavágtuk a növényeket, ill. előre hoztuk a virágokat. Szünet után a
Zsófival kötöttünk 2 csokrot, majd folytattuk a tobozos adventi koszorúk gyártását. Gyorsan
elment ez a nap.
22. 2013. szeptember 24. Kedd ( Dienstag)
A mai nap egy kicsit tovább pakoltunk, mivel átrendeztük egy kicsit a növényeket. Ezután rózsákat,
napraforgókat vágtunk vissza. Majd hárman elmentünk egy étteremhez, ahol a kinti teret ültettük
be növényekkel: hortenziával, stacheldraht-tal, stb. Ami lila, ezüst és természetesen zöld színekben
pompázott. Majd szünet után cserepes borostyánokat dekoráltunk színes papírral, celofánnal,
masnikkal, termésekkel. Tetszett ez a nap.
23. 2013. szeptember 25. Szerda (Mittwoch)
Szerdai nap szokásosan telt, ugyan úgy, mint eddig: reggel kipakoltunk, majd átnéztük a kész
csokrokat, a vágott virágokat. Előkészítettük délutánra a vázákat (kimostuk őket, majd vizet
öntöttünk bele) ill. a kübeleket az érkező virágok számára. Szünet után összeültetéseket csináltunk
rendelésre a Zsófival (pl.: borostyánt, erikát, cikláment, physalist, stb. ültettünk össze). Nagyon jó
pofák lettek. Aztán megérkezett a szállító, ismét rengeteg vágott virágot hozott! Nagyon sokáig
dolgoztunk vele. Visszavágtuk a szárukat, leleveleztük, letüskéztük, elpakoltuk őket a hűtőházba.
Természetesen a gerberákat is megdrótoztuk. A maradékot végül az üzletbe vittük.
24. 2013. szeptember 26. Csütörtök (Donnerstag)
Az egyik legjobb nap volt a héten. Reggel egy kicsit szeles volt az idő, így nehezen pakoltunk ki, de
délutánra szerencsére jó idő lett. Délelőtt egy gyönyörű hortenziás koszorút kötöttem
búzakalásszal, erikával, nigella-val, stacheldraht-tal.  Ez rózsaszín színekben pompázott. Utána
virágokat öntöztem, csokrokat is köthettem, ill. készítettem egy összeültetést rendelésre. Majd a
megérkezett színes kerámia cserepeket áraztuk, ill. azokkal dekoráltuk az üzletet az egyik német
tanulóval. Nagyon tetszett ez a nap. 
25. 2013 szeptember 27. Péntek (Freitag)
A mai nap nagyon pörgős volt, nagyon sok feladatot kaptunk. Reggeli kipakolás után átnéztem és
visszavágtam a kész csokrokat. Majd hatalmas csokrokat kellett kötnünk rendelésre a Zsófival, ez
mindkettőnknek nagyon tetszett. Ezután 10 db rózsát kellett díszítenem egy kis zölddel, majd 2 kis
koszorút kötöttem le egy esküvőre pisztácia levélből. A munka végén még 2 kis csokrot is
kötöttem. Nagyon jó kis nap volt.

26. 2013. szeptember 30. Hétfő (Montag)
Elérkeztünk az utolsó héthez, az itt létünk hetedik hetéhez. Ezen a héten, ill. napon már nem
voltak német tanulók, így egy kicsit nyugodtabb volt ez a nap. A reggeli kipakolás után a szokásos
hétfői teendőket csináltuk, visszavágtuk a növényeket, ill. előre hoztuk a virágokat, zöldeket, majd
kivittük a szemetet. Szünet után csokrokat kötöttünk és borostyánt vágtunk a Zsófival, majd egy
sírdíszt szedtünk szét együtt, utána összepakoltunk a raktárban.
27. 2013. október 1. Kedd (Dienstag)
A szokásos reggeli kipakolás után a főnök elvitt engem és az egyik dolgozót egy ruhabolthoz, ahol
egy nagy cserepes növényt kellett kiraknunk. Majd utána elmentünk egy irodaházba, ahonnan
rossz növényeket hoztunk el. Délután ezeket a növényeket ültettük át a Zsófival ill. pucoltuk,
mostuk le őket. Gyorsan elment ez a nap.
28. 2013. október 2. Szerda (Mittwoch)
A reggeli kipakolás után 11 darab asztaldíszt készítettünk az egyik dolgozóval, amit Hamburgba
vittek. Egy üveg kaspóba kis krizantémot raktunk, köré piros kócot tekertünk, majd dekoráltuk
almával, borostyánnal, kecskerágóval, fadarabokkal, arany dekor dróttal. Utána előkészítettem
délutánra a vázákat (kimostam őket, majd vizet öntöttem bele) ill. a kübeleket az érkező virágok
számára. Aztán megérkezett a szállító, a szokásosnál több vágott virágot hozott! Így sok feladatunk
volt. Most a virágboltban voltam, én ott segítettem kipakolni a növényeket! Visszavágtam a
szárukat, leleveleztem, letüskéztem, elpakoltam őket.
29. 2013. október 3. Csütörtök (Donnerstag)
FREITAG
30. 2013. október 4. Péntek (Freitag)
Elérkezett a legutolsó napunk. Furcsa érzés is volt így dolgozni, hogy tudtuk ez az utolsó
péntekünk. Ma is 13 óráig dolgoztunk csak, nagyon gyorsan el is ment. Először cserepes erikákat
díszítettünk rendelésre, díszalmákkal, lampionvirágokkal, ágakkal, raffiával, celofánnal és színes
papírral. Ezután vágott virágokat pakoltunk ki az üzletbe, visszavágtuk ill., leleveleztük őket.

Így telt el végül a 6 hét munka a virágboltban, nagyon sok mindent tanultunk, sok érdekeset
láttunk, sok tapasztalatot szereztünk ez idő alatt.

