MUNKANAPLÓ
2017.07.23. – 2017.08.20.
szakmai gyakorlat

Kereskedő

A tanuló neve:

Gólián Kitti

A szakképzés megnevezése: Kereskedő
A szakmai gyakorlat helye: Museum hracek Ostrava
Címe:

Csehország, Ostrava, Masarykovo námestí 15

Fő tevékenysége: Használt játékbolt és játékmúzeum.
Szakmai vezető: Radek Cizmar
Kísérőtanár: Manyasz Tímea, Vinczéné Hurják Mónika

Szempontok a munkanapló vezetéséhez
•

Milyen konkrét szakmai munkát végeztél?

•

Milyen új szakkifejezést tanultál?

•

Mi volt az újdonság számodra?

•

Milyen munkaeszközöket használtál, kezeltél, ismertél meg?

•

Milyen új szavakat ismertél meg?

•

Milyen nehézségeid adódtak?

•

Kértél-e, kaptál-e segítséget a feladatok végrehajtásához?

Dátum

Elvégzett feladatok, megtanult új ismeretek

Megismert szavak,
új kifejezések

2017.07.23.

Reggel 8-kor indultunk az iskolánk elől. Az út nagyon
hosszú volt. Párszor megálltunk pihenni, többször
benzinkúton. Késő délután, estefelé megérkeztünk az
ideiglenes szállásunkhoz. A hotelben megkaptuk az
utazáshoz szükséges kártyánkat. Később a csoporttal
elmentünk egy rövid sétára és megvacsoráztunk.
Visszaértünk, aztán lepihentünk.

Autópálya - die
Autobahn
Indulás - die Abfahrt
Búcsúzkodás Verabschiedung
Benzinkút - die
Tankstelle
Csomag - der Pack

2017.07.24.

10-kor jött értünk Ales, az iroda egyik dolgozója.
Autójába bepakolta a nagyobb csomagjainkat és
elszállította az új szállásunkhoz. Ezután Ales kollégái
elvezettek minket az irodába, ahol kávéval, limonádéval,
különböző sütikkel és egy kis ajándékkal fogadtak
minket. Az irodában bemutatták nekünk egy rövid
prezentációval a várost, és tájékoztattak minket a kártya
használatáról. Miután ez megtörtént, az irodai
dolgozókkal elmentünk a központba és megebédeltünk.
Ebéd után visszamentünk az irodába, és kiosztották
mindenkinek a munkahelyek címeit. Ezt követően
elmentünk az új szálláshoz, ahol kiosztották nekünk a
szobákat, majd kipakoltunk. Később elmentünk egy
közeli boltba, mindenki bevásárolt.

Közlekedés - öffentliche
Verkehrsmittel
Iroda - das Büro
Városközpont - die
City
Bevásárlás - der
Einkauf
Ebéd - das Mittagessen

2017.07.25.

Délben indultunk meglátogatni a munkahelyeket.
Kitapasztaltuk a helyi közlekedést, hogy ki hogyan fog
eljutni
a
munkahelyére.
A
hazafelé
úton
fényképezkedtünk.

Időjárás - das Wetter
Eltévedni - verirren
Munkahely - der
Arbeitsplatz
Ellenőr - der Kontrolleur
Finom - Lecker

2017.07.26.

2017.07.27

Ez az első munkanapunk. Ales elvitt a munkahelyünkre,
a játékmúzeumba, ahol eladással is foglalkoznak. A
főnökkel leültünk megbeszélni, hogy mi hogyan fog
működni az elkövetkezendő 4 hétben. Ezután
körbevezettek minket a múzeumban, és elmondták a
fontos tudnivalókat az értékesebb tárgyakról.
A mai napon 11-ig Kevinnel játékokat válogattunk. Fél
12 felé jött értem a múzeum egyik dolgozója, Mísa.
Elvitt a Múzeum tulajdonosának egy másik boltjába,
ahol mindenféle áru megtalálható. Különböző részekre
van osztva a bolt, turkáló, üvegbolt, elektronikai részleg,
barkácsrészleg, sportrészleg, antikrészleg, ahova én
hordoztam szét a főnök által átvett árukat.
Megfigyeltem, hogy a főnök hogyan beszéli meg az
áruátvételt.

Múzeum - Das Museum
Értékes - Kostbar
Régi - Alt
Kedves - Nett
Mutatni -Statuieren

MegfigyelniBeobachten
Üveg - das Glass
Csavar - Die Schraube
Turkáló - Secondhand
Geschäft

2017.07.28.

2017.07.29.

2017.07.30.

2017.07.31.

2017.08.01

2017.08.02.

Ma is „játékosan” indult a nap, fél 11-ig puzzle
darabokat számoltunk, aztán a tegnapi naphoz hasonlóan
fél 12 felé elindultam Mísával a másik boltba. Ma is
hordoztam szét az átvett árukat, de a legtöbb időt a
turkálóban töltöttem. Nagyon divatos darabokat árulnak
olcsón, és nem vesznek 2 évnél régebbi ruhákat.
Többnyire csak a fogason igazgattam a ruhákat, de
nagyon sok mindenről beszélgettem az ott dolgozó
lánnyal is. Például arról, hogy mi alapján értékeli a
ruhákat, és hogyan kell bánni az emberekkel, ha
bejönnek a boltba.
Ma a nap nagy részét együtt töltöttük a csoporttal.
Először elmentünk a városházára, felmásztunk a
toronyra. Kb. 75 méter magason voltunk, beláttuk az
egész várost, nagyon szép a kilátás. Ezután beültünk egy
nagyon szuper étterembe, és megebédeltünk. Jóllaktunk
és elindultunk az állatkertbe, ami nagyon szépen ki van
alakítva. Rengeteg különleges és szép állat van.
Ma Prágába mentünk a csoporttal. 5:50-kor elindultunk
itthonról. Az út nagyon hosszú volt. Először elmentünk a
várba, majd a parlamentet látogattuk meg. Nagyon jól
éreztem magam annak ellenére is, hogy nagyon
elfáradtam.

Késni - Sichverspäten
Dzseki - die Jederjacke
Nadrág - die Hose
Póló - das T-Shirt
Sapka - die Mütze

Állatkert - der Zoo
Magas - Hoch
Város -die Stadt
Városháza - das
Radhaus
Pihenés - die Ruhe
Vonat - der Zug
Vár - die Burg
Parlament - das
Parlament
Aludni - Schlafen
Futni - Laufen

Hátizsák - der Rucksack
A mai napon is 11 óra felé átmentem a tulajdonos másik
Ajándék - das Geschenk
boltjába, és egész nap segítettem a dolgozóknak
Meglátogatni hordozni az átvett árukat. Nagyon sokat beszélgettem
Besuchen
velük, az egyiküktől kaptam ajándékba egy gyűrűt is.
Felkelni - Aufstehen
Nagyon kedvesek, aranyosak.
Mikró - die Mikrowelle
Ma délelőtt 11-ig a múzeumban voltam, majd átmentem
Misával a bazárba. Nem sok időt töltöttem a másik
Doboz - die Box
boltban, mert a főnök visszavitt a múzeumba, ott
Segíteni - Helfen
segítettem a lányoknak. Később meglátogatott minket
Cipelni - Tragen
tanár néni, aztán a csapat is. A múzeumból át kellett
Vacsora - Abendessen
vinni pár dobozt a másik boltba. Tanárnő is és a többiek
Holnap - der Morgen
is segítettek. Ezután visszamentünk a múzeumba,
megbeszéltük a holnapi napot.
Reggelről Kevint átkísértem a másik boltba, ahonnan
ügyesen vissza is jött a múzeumba és nekem kellett az ő
helyére mennem. Felküldtek engem a sportrészlegre,
Ár - Preis
ahol egész nap segítettem az ott lévő dolgozónak. CDKulcstartó - das
ket, DVD-ket áraztam, és én írtam a cédulákra az árakat.
Schlüsselbrett
Egy kis időre egyedül hagyott engem a dolgozó, és rám
Labda - der Ball
volt bízva a bolt. Kedvesen bántam a vevőkkel, az
Füzet - das Heft
egyiknek sikerült eladnom egy kulcstartót és labdát. A
Vevő - der Käufer
megfigyelésem alapján beírtam a füzetbe, hogy miből
mennyit adtam el, és hogy mennyibe került. Később
pedig az X-BOX játékokat kellett összepakolnom.

2017.08.03.

A mai nap nem mentem dolgozni, reggel nagyon rosszul
éreztem magam. Tanárnő hozott nekem piskótát, ropit,
puffasztott rizst és gyümölcspürét. Azért hasznosan
töltöttem el az időt, átnéztem az eddigi munkanaplót,
ismételtem az újonnan megismert szavakat, és
gyakoroltam az idegen nyelvet az OLS kurzus feladatain
keresztül.

Piskóta - die Biskotte
Betegség - die
Krankheit
Pihenés - dei Ruhe
Ropi - Salzstangen
Víz - Wasser

2017.08.04.

Ma a múzeumban nem volt nagy forgalom, egész nap
takarítottunk. Felmostunk, polcokat rendeztünk, a
polcokat le is töröltük. Ezután kisautókat kellett
kivágnunk
papírból
és
pillanatragasztóval
összeragasztani.

Forgalom - Verkehr
Rongy - das Putztuch
Tisztítószer Reinigungsmittel
Ragasztó - der Kleber
Edzés - das Training

2017.08.05.

Ma tovább pihenhettünk, nem terveztünk mára
semmiféle programot. Timi néni ma hazament, és jött
Móni néni. Timi nénitől elbúcsúztunk, nagyon hiányozni
fog. Móni nénit pedig mindenki várta. Megmutattuk neki
a szállást, és elmentünk egy rövid kis sétára. Sétából
hazaérve összeültünk, és beszélgettünk.

2017.08.06.

2017.08.07.

2017.08.08.

2017.08.09.

Mai napunk elég laza volt, nem kellett korán kelnünk.
Felkeltünk és tanárnővel elmentünk kávézni, reggelizni.
Hazaértünk, kicsit pihentünk és ebédre pár baráttal
bementünk a városba enni. Vacsorára tanárnő
segítségével bakonyit készítettünk. Nagyon finom lett.
Ma korábban kellett mennünk egy 20 perccel, mert meg
szerettük volna figyelni, hogy mi hogyan zajlik a boltban
nyitáskor. Először a világítást kapcsolják fel, majd az
útban lévő dolgokat helyükre rakják, a lecsukott
tárgyakat kinyitják, és a múzeumban is szét kell nézni,
minden rendben van-e. 11 óra tájékán átmentem a másik
boltba, ott segítettem a dolgozóknak az átvett áruk
kihordásában.
A mai nap a másik boltban kezdtem, majd az átvett
árukat kipakoltam. A vevőknek segítettem megtalálni,
amit kerestek, és sokat beszéltem velük. Ennek nagyon
örülök, mert így napról napra fejleszthetem a
nyelvtudásom. Kicsit nehéz volt németül beszélni velük,
mert kevesen beszélik itt a németet, de megértettük
egymást, kisebb nagyobb segítséggel. A műszak vége
felé segítenem kellett az egyik vásárlónak becsomagolni
egy ajándékot, majd meg kellett keresnem egy könyvet.
Kiderült, hogy az egyik kedvenc könyvemet kerestem
meg a vásárlónak. Erről a könyvről hosszú ideig
beszélgettünk.
Ma a múzeumba kellett mennem reggelről, de 11-kor
átmentem Mísával a másik boltba. Először segítettem az
üzlet külső ablakából kiirtani a pókokat, amiktől nagyon
félek. Később pedig az átvett áruk kihordásában
segítettem. Ma egy vevő netről rendelt tőlünk egy
könyvet, és azt kellett becsomagolni, majd feladni a
postán. Ezután egy idősebb nénihez kellett házhoz menni
a TV-ért, amit az üzlet megvett tőle. Elhoztuk a TV-t.

Várni- Warten
Hazamenni - Nach
Hause fahren
Séta - Spazieren
Jönni- Kommen
Beszélgetni - Sich
unterhalten
Reggeli - Frühstück
Bolt - das Geschäft
Főzni - Kochen
Menni - Gehen
Ma - Heute
Nyitni - Offen
Lámpa - die Lampe
Korán - Früh
Bezár - Beidrehen
Vinni - Wegbringen

Könyv - das Buch
Csomagolni - Paketieren
Füzet - das Heft
Váltani - Überwechseln
Kassza -die Kasse

Pók - die Spinne
Félelem - die Angst
TV - der Fernseher
Posta - die Post
Néni - die Frau

2017.08.10

2017.08.11.

2017.08.12.

2017.08.13.

2017.08.14.

2017.08.15.

A mai napom nagyon hasonló volt a tegnapihoz. A
múzeumban kezdtem, majd 11 óra körül átmentem a
másik boltba. Segítettem az átvett áruk kipakolásában.
Képeket kellett becsomagolni, és feladni a postán a
megrendelőnek. Ma nem volt nagy forgalom a boltban.
A mai nap 8:45-re kellett mennünk ismét a múzeumba,
hogy újra meg tudjuk figyelni a nyitás folyamatát. Úgy
volt, hogy ma a múzeumban fogom tölteni a napot, de
hívtak a bazárból, hogy menjek át, mert szükségük van
rám, segítenem kell az áruk kipakolásában. Mielőtt
átmentem a bazárba, Kevinnel felmostunk és egy
játékmackót kellett becsomagolnunk, majd feladni a
postán segítség nélkül. Miután feladtuk a csomagot, én
átmentem a másik boltba, és széthordtam az átvett
árukat. Lejárt a munkaidő, hazajöttem és a csoporttal
elmentünk meglátogatni a Mini-unit. Mindenkinek
nagyon tetszett. Érdekes volt, hogy a világ minden
nevezetes épületét meg tudtuk nézni kb. egy óra alatt.
Ma volt időnk aludni, mert nem mentünk sehova. Úgy
volt, hogy egy múzeumot látogatunk meg, majd
elmegyünk a folyóhoz fürödni, de az időjárás ellenünk
volt, esett az eső. Miután elállt az eső, elmentünk a
Tescoba bevásárolni egy kis élelmiszert, hazajöttünk és
készítettünk egy kis ennivalót.
Ma időre kellett kelni, mert Olmücbe utaztunk Alessal,
Petrával, a Közgésekkel és a csoporttal. Nem volt
annyira vészes az út, a prágai úthoz hasonlítva sokkal
rövidebb volt. Először egy 2 órás városnézés volt
idegenvezetéssel, majd egy kis szabadidőnk is volt, amit
persze mindenki vásárlással töltött. Mindenki rengeteg
szuvenírt és ajándékot vett. Aztán a későbbiekben
elmentünk egy étterembe ebédelni. Majd az állatkertbe is
bementünk. Nagyon tetszett mindenkinek. Állatkert után
botanikus kertbe is elmentünk.
Ma a munkahelyen autót kellett kivágnom, majd
ragasztanom a gyerekek játszós részére. Nem sok idő telt
el, hívtak is a másik boltból, hogy át kell mennem, el is
indultam a bazárba, ahol az átvett árukat kellett
kihordanom a különféle részlegekre. Ma sikerült
eladnunk egy szekrénysort, asztalt székekkel és egy
kanapét. A könnyebb dolgokat segítettem kivinni az
autóhoz.
A mai napom nem volt sokkal másabb a tegnapitól. A
napomat a bazárban kezdtem. Egész nap ott segítettem
az átvett árukat kihordani, és az elektroban segítettem a
dolgozóknak odaadni, amire szükségük van. A vevőkkel
is válthattam pár szót. Sokaknak segítettem megtalálni
azokat a dolgokat, amiket keresnek. Később lent a
turkálóban is segédkeztem. Itt a ruhákat igazgattam a
fogasokon, és figyeltem az eladót, hogyan bánik a
vevőkkel és megfigyeltem azt is, hogy mi a teendő, ha
eladnak egy vagy több ruhadarabot.

Hasonló - ähnlich
Kép - das Bild
Megrendelés - die
Order
Nézni - Sehen
Munka - Arbeit

Folyamat - der Ablauf
Nevezetes - Namhaft
Épületek -Baulichkeiten
Munkaidő - die
Arbeitszeit
Tetszik - Gefallen

Folyó - der Fluss
Ellene - Dawider
Esik az eső - es regnet
Élelmiszer - die
Lebensmittel
Este - Abend
Szabadidő - die Freizeit
Városnézés Stadtrundfahrt
Szuvenír - das Souvenir
Ágy - das Bett
Kert - der Garten

Olló - die Schere
Polc - das Regal
Szekrény - der Schrang
Asztal - der Tisch
Szék - der Stuhl

Vasaló - die Plätte
Vízforraló - der
Wasserkocher
Konnektor - die Dose
Cipő - die Schuhe
Rövidnadrág - die Kurze
Hose

2017.08.16.

2017.08.17.

2017.08.18.

2017.08.19.

Ma reggelről a bazárba kellett mennem és ott töltöttem
az egész napot. 11 óráig folyamatosan takarítottunk,
törölgettük a port. Nekem félbe kellett hagynom a
takarítást, mert mennem kellett képeket csomagolni és
feladni a postán. Miután ez megtörtént, segítettem az
egyik dolgozónak egy olyan gyerekágyat összerakni,
ami olyan, mintha tűzoltóautó lenne. Nem jártunk
sikerrel, mert nem volt meg az összes csavar, amire
szükség lett volna. Felírtuk, hogy mennyi és milyen
csavarok kellenek, és megrendeltük őket netről. Ezt
követően árcédulákat írtam és ragasztottam azokra a
termékekre, amelyeken nem volt címke. Aztán a nap
hátralévő részében az átvett árukat hordtam ki. Gyorsan
eltelt ez a nap.
Ma az aktuális fogyasztóvédelmi szabályokkal
kapcsolatban végeztünk el tevékenységeket. Ellenőriztük
a használt termékek használati utasításait és a
termékcímkéket. Munka után a főnök elvitt minket discgolfozni. Erről a sportról még nem igazán hallottam. A
főnököm elég régóta űzi ezt a sportot. A sport lényege,
hogy egy frizbivel be kell találnunk egy tőlünk nagyon
messze álló kosárba. Nagyon egyszerűnek tűnik, de
játszani annál nehezebb. Nagyon jól éreztük magunkat,
jól szórakoztunk. Eléggé elfáradtunk a sok
szaladozásban, ugyanis a frizbit minden dobás után fel is
kellett szedni, volt, aki meg sem találta.
A mai nap volt az utolsó munkanapunk. Csak délig
kellett maradnunk munkában. A csomagolásban
segítettünk. Miután becsomagoltuk a játékokat, feladtuk
a postán. Ezután felmostuk a padlót. Észre sem vettük,
már 12 óra volt. Mentünk vettünk a főnökünknek
ajándékot, és mindenkitől elköszöntünk. Rengeteg
tapasztalatot
nyertünk.
Nagyon
örülök,
hogy
megismerhettem a csehországi kollégákat.
Ma a vitkovicei vasgyárba látogattunk el közösen a
közgésekkel. Mindenki kapott egy védősisakot, hogy
senkinek ne legyen baja, mindenki biztonságban legyen.
Nekem kellett fordítanom a többieknek csehről
magyarra. Nagyon sok érdekes dolgot mesélt nekünk a
vezető. A vasgyár több részre volt osztva, a legmagasabb
pontjára ki is mehettünk egy olyan felvonón, amiből a
félkész anyagot öntötték ki a tartályba. Megmutatták az
ott dolgozók munkaruháját is, ami védte a dolgozókat a
nagyon magas hőtől. A körbevezetés kb. 2 órát tartott.
Az félkészültünk a holnapi hazútra.

Takarítás - die Fege
Tűzoltóautó - das
Feuerwehrauto
Csavar - die Schraube
Ragasztani - Pappen
Rendelni - Bestellen

Barát - Freund
Messze - Weit
Találat - der Treffer
Nyertes - der Gewinner
Vesztes - der Verlierer

Utolsó - Letzte
Jó utat! - Guten Weg!
Szerencse - das Glück
Tapasztalat - die Praxis
Megismerni - Treffen

Vas - das Eisen
Biztonság - das Vadium
Munkaruha - das
Arbeitszeug
Meleg - Warm
Utazás - das Fahren

2017.08.20.

A mai napunk az utolsó itt Ostravában. Mindenki
izgatottan várja, hogy hazamehessen a családjához.
Másrészt pedig mindenki szomorú, hogy vége is az 1
hónapnak, ami nagyon gyorsan elszaladt. Dél körül
megérkeztek a sofőrök, megebédeltek és indultunk is.
Amíg ebédeltek, mindenki elvégezte az utolsó
simításokat, takarítottak. Miután rend volt, a cuccokat
lecipeltük a portára, ahonnan be is pakoltuk az autóba.
Elbúcsúzkodtunk
a
közgésektól,
készült
pár
búcsúfénykép is. 1 óra körül el is indultunk haza. 7 óra
tájékán megérkeztünk a Keri elé.

Család - die Familie
Szomorú - Trist
Hosszú - Lang
Út - der Weg
Szülők - die Eltern

