Natálie Šorfová, The Brambles Nursery School
Díky naší škole Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace a programu
Erasmus+, se mohla naše třída vydat na pracovní stáž do Anglie. Škola nám před odletem do zahraničí
poskytla přípravné kurzy, kde jsme se dozvídali něco o městě a zemi, ve které jsme měli žít a zároveň
jsme si zdokonalovali naše jazykové schopnosti. Před odletem jsme každý obdrželi peníze, kterými
jsme později uhradili ubytování, stravování, MHD a celou cestu do zahraničí.
Na měsíc se mým domovem stalo krásné anglické město Portsmouth, kde jsem bydlela v domečku u
milé anglické paní. Jako svou práci jsme si vybrala péči o děti v předškolním zařízení a tak mi byla
udělena práce ve školce, která nesla název The Brambles Nursery School. V této mateřské školce byly
čtyři třídy s dětmi a děti v nich byly rozděleny podle věku. Nejmladší děti zde byly půl roční miminka a
nejstarší pak ve věku těsně před nástupem do školy. Já jsem ve školce zastávala pozici pomocného
učitele, kde jsem se naplno zapojila do chodu školky.
Můj první pracovní den jsem dostala na vybranou, s jak starými dětmi bych chtěla pracovat a já jsem
si zvolila, že každý týden budu v jiné třídě. S nejmladšími dětmi jsem si jen hrála, chovala jsem je,
pomáhala jsem jim s jídlem a uspávala je. Se staršími dětmi jsem pak hrála různé společenské a
sportovní hry, malovali jsme obrázky, nebo jsme četli z knížek. Už v minulosti jsem se už věnovala
hlídání dětí, takže jsem zúročila své předchozí zkušenosti a rychle jsem se adaptovala na tuto práci.
Tato stáž byla obrovskou zkouškou pro mé komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Mé
vyjadřování bylo zpočátku trochu vrtkavě, musela jsem zdlouhavě skládat věty a vzpomínat si na
nějaká už skoro zapomenutá anglická slova. Má počáteční nejistota se ale rychle vytratila a já jsem po
pár dnech, dokázala bez problémů mluvit s lidmi. Ve školce jsem pak od dětí odposlouchala často
používané anglické fráze, které jsem každodenně využívala.
Svůj volný čas jsem v Anglii trávila především u moře a objevovala jsem krásy měst a anglické přírody.
Jsem za tuto stáž velice vděčná, protože jsem si mohla ujasnit, co bych v životě v budoucnu chtěla
dělat a co ne. Vřele tedy mohu program Erasmus+ doporučit všem lidem, co chtějí cestovat a co se
chtějí naučit novým věcem a sbírat zkušenosti ve světě.

