
Élménybeszámoló 

 
Utazás: 

 

A repülőutakat nagyon élveztem, nem ez volt az első utam, de 

hatalmas élmény volt számomra újra a felhők felett szállni. 

 

Iskola: 

 

Nagyon örültem, hogy részt vehettem a tanórákon, melyeken 

megismerkedhettem az ottani élettel, és sok új barátot szerezhettem. 

A tanórák náluk 2 órásak, míg nálunk 45 percesek. Nekem jobban 

tetszett, mert itthon óránként váltani kell a tárgyak között, kint pedig 

volt időnk elmélyülni a tananyagban. A tanárok és a diákok sokat 

kommunikálnak egymással az órákon, ami nekem kifejezetten tetszett. 

Sok interaktív feladatot kaptunk, és új francia szavakkal bővült a 

szókincsünk. 

 

Fogadó család: 

 

Engem egy 20 éves lány fogadott a barátjával és a barátja 

édesanyjával. Van tengerimalacuk, két aranyhaluk és egy nyuluk, 

akivel nagyon jóban lettem a végére. A család nagyon kedves volt, 

reggelinél és vacsoránál is jó volt a hangulat, annak ellenére, hogy 

csak Google-fordítóval tudtunk kommunikálni. Nelly, az anyuka tud 

alapszinten angolul, így vele többet tudtam beszélgetni, és jókat 

nevettünk együtt. Esténként a családdal együtt melegedtünk a 

kandallónál, beszélgettünk, egyik nap még bowlingozni is elmentünk. 

Nagyon élveztem a velük töltött időt, remélem, egyszer 

viszontláthatom őket. 

 

 

 

Kirándulások, más ország cserediákjai: 

 

A spanyolokkal és a ciprusiakkal két nap is elmentünk városnézésre. 

Kedden Gaillacba látogattunk el, ahol szép házakat, templomot és a 



folyót is megtekinthettük.  

Szerdán Albiban jártunk, ahol betértünk a Cathédrale-ba, ami egy 

óriási templom, több imahellyel. Esténként koncerteket is tartanak ott. 

A nap folyamán még sétálgattunk kisebb utcákban, majd 

vásárlókörútra indultunk. 

A cserediákok nagyon kedvesek voltak, én az egyik ciprusi lánnyal 

kötöttem szorosabb barátságot. Sok mindent elmesélt arról, hogy ők 

hogyan tanulnak, milyen náluk az élet. Vele egy osztályba kerültem, 

ahol a saját nyelvünkön szavakat, hónapokat, napokat, számokat és az 

ABC-t tanítottuk az osztálytársainknak. Nagyon élveztük az ott 

eltöltött időt. 

 

Ételek: 

 

Sok „tipikus” francia ételt volt lehetőségünk megkóstolni. Már első 

nap feltűnt, hogy mindent bagettel esznek, amit a 3. nap után sikerült 

megszoknom. Náluk az ebéd és a vacsora előételből, főételből és 

desszertből áll, míg én hozzászoktam itthon ahhoz, hogy főételt 

eszem, és talán nassolok a végén. Sokat esznek és egész finomakat is, 

bár volt, ami nem annyira ízlett. 

 

Összegzés: 

 

Nagy élmény volt számomra, hogy a kedvenc országomban lehettem, 

tanulhattam egy hétig, és megismerhettem az ott élők szokásait. 

Rengeteg élményt szereztem, francia kiejtésem javult, és a szókincsem 

is bővült pár szóval. 

Nagyon nehéz volt elbúcsúzni és ott hagyni őket, tudván, hogy lehet, 

nem találkozom velük újra. Azóta is sokakkal tartom a kapcsolatot. 

Alig várom, hogy fogadhassam a cserediákomat! 

 

Szaniszló Eszter 11.a 


