Natálie Bártová, The Bramble Infant Nursery School, Anglie
Byla jsem na stáži v Anglii ve městě Portsmouth, které je poměrně velké a krásné. Byla
jsem tu po dobu 4 týdnů. Od 11. 5. 2019 do 8. 6.2019.
Díky Střední zdravotnické škole v Turnově a programu Erasmus plus jsem měla
obrovskou možnost zúčastnit se této stáže v zahraničí a tímto bych Vám chtěla moc
poděkovat za velkou zkušenost do života.
Pracovala jsem v organizaci s názvem The Bramble Infant Nursery School. Náplní mé
práce bylo zabavit děti. To znamená, že v této instituci si hrají s dětmi, vyrábějí s nimi
obrázky a různé jiné věci, chodí s nimi na dvůr si hrát, zpívají s nimi písničky, tancují, učí je
důležité věci, mají Group time, kde sedí v kolečku a opakují si, jaký je den, měsíc, roční
období.
Moje pracovní úkony byly přesně takové, jako je uvedeno výše. Hrála jsem si s dětmi
s jakýmikoli hračkami, malovala jsem s nimi obrázky, hrála jsem s nimi na dvoře různé hry
jako například na babu nebo na schovávanou. Občas jsem dětem četla pohádky. Zpívala a
tančila jsem s nimi. Učila jsem děti, jak správně psát čísla a písmena. Hrála jsem si s nimi na
pískovišti.
Tato praxe mě naučila větší zodpovědnosti. Hlídala jsem děti a uvědomila si, že už
nejsem tak malá. Překvapilo mě, kolik dětí v jedné školce mají. Je to rozděleno na dvě
místnosti a dohromady tam mají okolo 45 dětí.
Myslím, že jsem se naučila lepší výslovnost, pochytila jsem nová slovíčka, která jsem
neznala. Naučila jsem se líp rozumět tomu druhému. Ze začátku bylo dost obtížné mluvit a
rozumět, což se ale během této stáže mnohém více zlepšilo.
Byla jsem ubytována se svojí spolužačkou Luckou. Bydlely jsme v poměrně velkém
domě v nádherné čtvrti jen deset minut od moře. V tomto domě byli ubytovaní i jiní studenti.
Bydlel s námi kluk z Japonska, kluk z Thajska a kluk z Prahy. Měly jsme dvě postele,
stoleček vedle postelí, stůl, skřínku a skříň na oblečení. Pokoj byl pro nás velice dostačující.
Všichni jsme měli jednu společnou sprchu, v další místnosti byla koupelna s vanou.
Stravování bylo více než skvělé. Paní domácí každý večer vařila vynikající jídla, žádné
polotovary. Občas tedy pizza, ale asi jen 3x za celý měsíc, jinak vždy výborná jídla. Večeři

jsme měly vždy společnou s ostatními studenty, kteří byli s námi ubytovaní. Ke snídani jsme
si mohly vzít z lednice, co jsme chtěly a obědy jsme si kupovaly.
O volném čase po práci jsme většinou jezdily do města a na nákupy. O víkendech jsme
měli naplánované výlety společně s našimi učiteli. První víkend jsme si udělali prohlídku po
městě. Druhý víkend nám paní učitelka naplánovala na sobotu celodenní výlet do Londýna.
V neděli jsme byli v docích podívat se na lodě. Třetí víkend jsme byli na Isle of Wight,
nádherném ostrově s bílými útesy. Čtvrtý víkend nám pan učitel naplánoval na sobotu
celodenní výlet do Brightonu a na útesy Seven Sisters. V neděli jsme vyjeli na kopec, který se
jmenoval Portsdown Hill. Měli jsme krásný výhled na město Portshmouth.
Z celého grantu jsme měli placené ubytování, stravování, MHD a letenky. Na tuto stáž
byla také nutná příprava. Chodila jsem na přípravné kurzy na naší škole v Turnově. Během
odpoledních hodin jsme se učili různé fráze použitelné při naší práci a novou slovní zásobu,
která, nám měla být během naší praxe ku pomoci.
Tato stáž se velice vydařila. Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost něco takového
absolvovat. Uteklo to moc rychle. Velice ráda bych se do Portsmouth znovu vrátila.
Můj největší přínos ze stáže je, že jsem se naučila lépe mluvit a porozumět anglicky,
dorozumět se s paní domácí, když byl nějaký problém a že jsem zvládala se dorozumět
v různých obchodech.
Ještě jednou děkuji za skvělou příležitost!

