Pokorná Bára, Binsteed Community Centre, Anglie
Já jsem byla na měsíc na stáži v Anglii ve městě Porsmouth u pobřeží. Toto jsem mohla
absolvovat díky mé škole a programu Erasmus+.
Před stáží naše třída absolvovala přípravné hodiny ve škole nad rámec vyučování. Říkali jsme
si tam různé fráze, které by se nám mohly hodit, dělali jsme referáty na zajímavá místa
v Portsmouthu, kde jsme bydleli a podobně.
Z grantu jsme si platili dopravu, jídlo a vlastně vše, co kdo potřeboval.
Já pracovala ve školce, která měla za úkol zabavit děti mezitím, než jdou do školy a po škole.
Od 7 ráno přicházely děti a měly možnost se zde nasnídat a poté jsme si s nimi hráli. O půl 9
jsme je vyprovázeli do školy, takže učitelky měli velkou zodpovědnost je dopravit v pořádku
do školy a odpoledne zpět ze školy do školky. Tato školka má na starosti děti od 1 roku až do
12 let.
Pomáhala jsem dětem s oblékáním do kostýmů a z kostýmů, zavazovala jsem jim tkaničky,
dávala jsem jim ráno snídani, chodila jsem s nimi do školy a ze školy. Převážně času jsem si s
nimi hrála, četla jsem jim, pomáhala jsem jim vytvářet různé masky, povídala jsem si s nimi
apod. Jinak jsem samozřejmě plnila úkoly, co po mě chtěla nějaká učitelka (přinést kapesník
když dítě brečelo, jít do jiné třídy,…). Dále jsem musela dávat i na děti pozor když si hrály
nebo něco tvořili. Tato školka byla hodně odlišná od českých školek si myslím. Každopádně
kdybych měla porovnat české a anglické děti, tak anglické děti jsou víc „otrkané“ a divoké.
Při této stáži jsem se určitě naučila orientovat se v novém prostředí, více komunikovat, ptát
se na cestu, trasu, obchody a podobně. Prostě se celkově osamostatnit. Dále jsem si
potvrdila, že Angličani si vážně tak rádi povídají o počasí, jak se říká, že mají doopravdy
takový „suchý“ humor a jsou jinak velice přátelští. Samozřejmě ne úplně všichni. Ráda jsem
ochutnala jejich typická jídla, jako byl například masový koláč nebo známé Fish and chips.
Neochutnala jsem tam jídlo, které by mi vyloženě nechutnalo.
Celkem hodně jsem tam používala takové fráze, se kterými jsem si nebyla do té doby úplně
jistá, jestli se používají, takže za to jsem vážně ráda. Myslím, že bych v budoucnu neměla
takový problém se někam dostat a vlastně tam i strávit dovolenou nebo tak. Zocelila jsem se
tam.
Ve volném čase jsme se scházeli se třídou, protože jsme u sebe bydleli blízko a chodili jsme
na pláž a sem tam do hospody ochutnat jejich pivo, v Londýně měli dokonce i Kozla. Nebo
jsme chodili nakupovat.
Na ubytování jsem si nemohla skoro stěžovat, bydlela jsem se spolužačkou jenom s jednou
starší paní. Co se týče stravy, tak snídani jsme si dělali samozřejmě sami, obědy jsme si měli
kupovat, z kapesného, takže nám vařila jenom večeři.

