Jonáš Zakouřil
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Naše měsíční stáž se odehrávala v Anglii, v krásném přístavním městě Portsmouth. Město se
mi opravdu líbilo a po stáži mi přirostlo k srdci. Zkušenost pracovat a vlastně i žít v cizí zemi jsem
dostal díky programu Erasmus+ a díky Waldorfské střední a základní škole Semily, příspěvkové
organizaci, na které studuji již třetí rok.
Pracoval jsem v jedné z místních mateřských škol YMCA
Nursery Center Portsea, kde jsem se staral o předškolní děti.
Školka fungovala podobně, jako školky v ČR. Rodiče přivedli
děti do družiny, kde jsme trávili většinu času. Vychovatelky pro děti
měly pravidelně přichystané různé hry, které byly zaměřené na přípravu
dětí do školy. Já jsem ve školce, mimo pomoci s hlídáním dětí při
připravených aktivitách především hrál, staral se o to, aby si dny ve
školce užívali, snažil jsem se s nimi komunikovat a učit je dělit se o
hračky, hrát si s ostatními kamarády, stavěl z lega, tvořil obrázky z
lepidla, třpytek či pírek, stavěl bunkry, skládal papírová letadélka...
Když bylo hezké počasí, tak jsme odpoledne šli na zahradu a tam jsem
jim stavěl překážkovou dráhu, experimentovali jsme s vodou nebo
jezdili na koloběžkách. Kromě práce přímo s dětmi jsem pomáhal i s
přípravou svačiny/oběda, uklízel, prostíral stoly a dětem pomáhal s
konzumací oběda.
Praxe byla pro mě velmi přínosná, práci s dětmi mám rád a zajímám se o ni, takže bylo
skvělé, že jsem si mohl vyzkoušet pracovat i s dětmi rozdílných kultur a získat nové praktické i
teoretické znalosti nebo vyzkoušet praktiky, které znám s Čech.
Na stáži se zlepšila i moje úroveň anglického jazyka. Naučil jsem se lépe vyjadřovat a
komunikovat s lidmi, což mi dříve dělalo trochu problémy. Díky tomu, že ve školce se objevovaly i
děti z různých kultur a zemí, tak jsem se zlepšil i v porozumění a už pro mě není taková bariera
přízvuk či horší artikulace, která se u dětí často objevovala.
Po celou dobu stáže jsem s dalšími dvěma spolužáky bydlel u jedné paní. Byla moc milá.
Bydlela společně se svojí dvanáctiletou dcerou v domě kousek od pláže. K ubytování jsme měli i
snídaně a teplé večeře. Ke snídani byly většinou cornflake s mlékem nebo toasty s džemem. Většinu
mého jídelníčku vlastně tvořily jenom toasty, což byl pro mě ze začátku trochu problém. Chvíli mi
trvalo, než jsem si na tamější stravu do jisté míry zvykl.
Svůj volný čas jsem hodně trávil se svými
spolužáky, kteří byli taky na stáži, chodili jsme na pláž a o
víkendech jsme jezdili na výlety do jiných měst. S paní
učitelkou, která s námi v Portsmouthu byla prvních čtrnáct
dní, jsme se hned první víkend vypravili prohlédnout si
památky do Londýna. S kamarády jsme navštívili také
město Bormounth. Peníze, za které jsme si mohli dovolit
cestovat a žít měsíc v Anglii, jsme dostali z grantu. Platili
jsme si z něho všechno MHD, stravování, letenky...
Na stáž jsme se nad rámec školní výuky
připravovali chozením na přípravné kurzy angličtiny, kde
jsme se připravovali na cestu do Anglie, učili se nová
slovíčka, která by nám mohla být prospěšná.
Celou stáž hodnotím velmi pozitivně, získal jsem spoustu nových zážitků, zkušeností a i
když jsem byl z nového prostředí ze začátku trochu překvapený, tak se vše urovnalo a podařilo.
Jsem rád, že jsem se takovéto stáže mohl zúčastnit.

