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Díky naší škole Waldorfské ZSŠ Semily, p. o. a díky programu Erasmus+, jsme se mohli
zúčastnit stáže v zahraničí. Jednalo se o měsíční pobyt buď v Irsku, nebo v Anglii.
Já jsem měla tu možnost navštívit Anglii a to konkrétně město Porthsmouth.
V Anglii se nás ujala organizace IBD. Ta nám byla k dispozici, když se v naší práci objevil nějaký
problém nebo když jsme potřebovali nějaké informace.
Sešli jsme se tam den po příjezdu, kde jsme dostali instrukce. Také nás seznámili s městem,
které jsme si společně s jejich pracovníkem prošli.
Já jsem pracovala v Binsteed Childcare Services – Craneswater Junior School Clubs . Jde o
školní klub, kde se děti schází ráno před vyučováním a pak odpoledne po vyučování. Je to
skupinka max. 20 dětí a především se to zaměřuje na osobní rozvoj v podobě různých
tématických her nebo si tam děti pouze hrají.
Většinu času sem si měla hrát s dětmi a nejspíše je co nejvíce sjednotit. Zapojovala jsem se do
jejich her a rozhovorů, často přispívala svými názory nebo sem sledovala, jestli někdo nepodvádí
při hře. Když jsme zrovna byli venku, tak jsem s dětmi dělala gymnastiku, jindy jsem třeba s
chlapci střílela do terče nebo jsme hráli fotbal. Šlo spíše o to, abych probourala jejich skupinky a
tím děti co nejvíce sjednotila.
Co se týče jazykových dovedností, tak jsem rozhodně dosáhla zlepšení komunikačních
kompetencí. A to hlavně lepší porozumění, lepšího vyjadřování, plynulost komunikace a
rozhodně prohloubení odborné slovní zásoby.
Ubytována jsem byla u Pat Christensen. Velice pozitivní starší paní, která nám ráno připravila
malou svačinu do práce. Vařila nám teplé večeře a vždycky jsme si mohli vybrat, co si dáme za
ovoce.
Ve svém volném čase jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Já se většinou procházela po pláži.
Mají tam také spoustu krásných parků nebo různé památky, které stálo za to vidět. Dalo se tam i
běhat. O víkendech jsme spolu s ostatními spolužáky dělali společné delší výlety. Jeden víkend
jsme společně s paní učitelkou Podzimkovou zajeli do Londýna, kde jsme se jednu noc strávili v
hostelu. Chodili jsme po památkách, a dokonce jsme v autě zahlédli členy panovnické rodiny.
Z grantu jsme měli hrazeno ubytování v rodinách (a to i se snídaní a večeří), stravování,
MHD, výlety které jsme podnikali a cestu.
Než se odjelo na stáž, museli jsme absolvovat přípravné kurzy. Tam jsme se blíže seznamovali
s anglickým jazykem. Probírali jsme různé fráze, které se nám pak v Anglii hodili. Zkoušeli jsme si
různé rozhovory a ty pak referovali. Zašli jsme i do historie Portsmouthu. Každý z nás měl
vypracovat nějaké místo, kam bychom mohli v Anglii jet. Většinou to byli památky, ale objevila
se tam i jedna hra, konkrétně (the Real Escape), která ležela přímo v Portsmouthu.
Na Portsmouthu mě nejvíce překvapil přístup lidí. Vždy byli v pozitivní náladě, nevadilo jim
zdravit se s cizími lidmi nebo s nimi klidně začít mluvit. Často jsme mluvili o počasí, nebo se ze
zvědavosti ptali, odkud jsme a jak se nám tam líbí. Někteří Českou republiku znali. Povídala jsem
si s jednou paní, která dokonce žila v Semilech. Říkala, že tam má rodinu a že se jí občas po ní
stýská.
Jsem velice ráda, že jsem mohla být součástí této stáže. Vyšlo nám i počasí, takže z celého

měsíce pršelo jen tři dny. Stáž se opravdu vydařila a byla to úžasná zkušenost, do které bych šla
klidně znova.

