Napi beszámoló

nov. 7 Péntek

utazás:viszonylag hamar ideértünk 1x megálltunk .kicsit kényelmetlen
szállás: komfortos de egyszerű
napi program : városnézés (rózsaszín nyuszit láttam ) sok fényképet készítettünk . metróztunk meg
villamosoztunk , sokat nevetgéltünk
Napi beszámoló

NOV 8 szo

reggel : felkeltem elkísértem Szandrát a munkahelyére elmentünk várost nézni sok fényképet
készítettünk 1 orakorvisza értünk a szállásra ebédeltünk
Majd 4:20 elindultunk a munkahelyemre megismertem a személyzetet a konyhát , nagyon
segítőkészek , megismerkedtem a konyhával kicsit picike , majd tintahalat pucoltam meg ettem is
nagyon finom volt. 2 orára vissza értünk a szállásra ,

Napi beszámoló :

nov9vas

Ma egy nagy utazáson vettem részt ., 16 km-et gyalogoltunk , sok szép helyet , erdőt . patakocskát
láttam beszélgettem románul , villamossal közlekedtünk . haza értünk leszakadnak a lábaim de
megérte :D jó volt a társaság sokat pojénkodtunk megnevetgéltünk
Napi beszámoló:

nov 10

reggel elmentem dolgozni délben menüztettünk . sok desszertet ettem . Rákot csináltunk vacsorára
nagyon finom meg izletes volt . 11 orára eljöttek elénk a tanárurék elmentünk északaiváros nézésbe ,
északa csodálatos már készülnek elö a karácsonyi vásárra .
Napi beszámoló:

nov11

Reggel felkeltem megittam a kávémat összepakoltam a cucommat amire szükségem volt a meló
helyen. 10:30-kor elindultunk a meló helyre Már térkép nélkül tudok közlekedni. 14:30-kor végeztem
a munkámmal hazajöttem és egy jó nagyot aludtam majd 6:30 kor visszaértem a melóba , sokat
tanultam , megtudtam sok dolgot éjfélre haza értem .

Napi beszámoló:

nov 12

9:45- kor keltem fel ami már nagyon régen volt. elmentünk vásárolni. Délutáni programunk pedig egy
sör gyárt látogattunk meg . Láttuk a sör alapanyagait ,készítésének folyamatát meg is kóstoltunk kb
8 különböző sört .

napi beszámoló-.

nov. 13

11 re mentünk dolgozni . a délelőttünk nagyon laza volt , takarítgattunk ebédeltünk én pl.
paradicsomos csirkés nyokkit ettem . esténk is hamar el telt már 11 órára itthon voltunk

Napi beszámoló :

nov. 14

11 re mentünk dolgozni . már egyedül meg tudom csinálni a pizza alapját. Árukat pakoltam kb. 400
lépcsőfokot másztam meg 15p alatt. fél hétre visszamentünk melózni nagyon sokan voltak 21 o körül
álltunk meg kicsit piheni . éjfélkor felhívott a tanárúr , hogy hol vagyunk mert agodott értünk.
balesetet is láttunk 1 órára haza értünk

Napi beszámoló:

nov. 15

reggel takaritottunkk elmentünk város nézésbe most nyílnak meg a karácsonyi várások láttuk azt is .
jártunk egy nagyon csodálatos templomot 6 ra megyek dolgozni huzos napunk lesz kb. 2 órára itthon
leszünk

Napi beszámoló:

Nov16

ma voltunk s sönburgi kastélyba végig jártuk a fél kastélyt sok szép dolgot láttunk . Látuk Sisi
hercegnö szobáját udvarát a szép hosszu haját. este találkoztam egy nagyon régi jó barátomat :D
utána elmentünk várost nézni

Napi beszámoló:

Nov 17

reggel elmentem dolgozni segitettem fözni meg disziteni. kicsit megbetegedtem . este kevés
vendégünk volt 11 re haza értem.
Napi beszámoló

Nov 18

reggel felkeltem még mindih nem érzem jo nagyon magam . elmentem dolgozni nagyon sokan voltak
elfáradtunk
Napi beszámoló:

nov 19

ma szabadnaposak vagyunk sokáig pihentem majd elmentünk vásárolni. kicsit hideg volt . este meg
elmentünk a karácsonyi vásárba
Napi beszámoló:

nov20

elmentem dolgozni kicsit unalmas volt majd karton dobozokat kellet pakolgatnom . meg is dicsértek
hogy milyen ügyes vagyok :D
Napi beszámoló:

Nov 21

reggel elmentünk dolgozni sokpizzát sütöttem este sokan voltak . a hangulat az nagyon jó volt .kicsit
elfáradtam éjfélre haza értünk.
Napi beszámoló:

Nov22

reggel kicsit fáradtam keltem fel . de a melohelyyen felviditottak sokat dolgoztam . sok uj dolgot
tanuhattam ma .
Napi beszámoló:

Nov 23

a mai napom az nagyon jó volt. reggel elmentünk az állatkertbe . nagyon szép ilyen csodálatos
állatvilágot még nem láttam, oda jött hozzám egy mókus és megtudtam simogatni. este pálinka
muzeumba mentünk. érdekes tanulni valo dolgokat láttunk.
Napi beszámoló:

Nov24

reggel elmentünk dolgozni már csak 3 nap van vissza. kicsit pörgös napunk volt sokan jöttek ma az
étterembe ebédelni meg vacsorázni . már nagyon profin üzöm a pizza sütést :D
Napi beszámoló:

Noov 25

a mai nap sok mindent tanultam uj étlapot készítettek a kollégák és azt föztük le . Az esténk egy kicsit
laza volt nem voltak sokan.

Napi beszámoló:

nov 26

reggel elmentünk meloba . már egyedül csinátam a desszerteket . az esténk laza volt. nagyon
megleptek a kollégák kaptam tölük egy kést ajándékba . nagyon fognak hiányozni .

