Lucie Borůvková, Bramble Infant School and Nursery, Anglie
Má stáž probíhala ve městě na jihu Anglie zvaném Portsmouth a trvala 4 týdny. Tuto
výbornou možnost jsem měla díky naší Střední
zdravotnické
Erasmus+.

škole

v Turnově

a

programu

Pracovala jsem v organizaci Bramble

Infant School and Nursery. Je to komplex mateřské
a základní školy, kde poskytují péči o děti od šesti
měsíců

jejich

života

do

sedmi

let.

Pracovní kolektiv tvořily učitelky a pečovatelky,
které byly velmi empatické. Jelikož třídy tvoří i děti
s mentálním postižením, je nutné, aby měly osobní asistenty. Náplní mé práce byla
komunikace s dětmi. Pomáhala jsem jim při vyučovacích hodinách, ať už s příklady,
gramatikou nebo vyráběním. Hráli jsme spolu spoustu her, zpívali písničky a učili se novým
věcem. Stáž mě naučila komunikovat s lidmi různých povah a s dětmi s mentálním
postižením.
Co se týče zlepšení mého anglického jazyka, tak to hodnotím velice kladně. Naučila
jsem se porozumět, ujasnila si pravidla gramatiky a snažila se odposlouchat výslovnost.
Ubytovaní jsme byly v hostitelské rodině po dvojicích. Žila jsem v domě s naší hostmother a
dalšími studenty ze zahraničí. Čekal na nás hezky a moderně vybavený pokoj. Měly jsme tu
zajištěné snídaně a teplé večeře, které opravdu stály za to. Naše náhradní máma vařila
výborně.
Ve volném čase jsme poznávaly město a
odpočívaly. O víkendech jsme měli povinné kulturní
programy s učitelem. V neděli po příjezdu jsme měli
krátkou prohlídku města. První víkend jsme s paní
učitelkou Ferencovou navštívili Londýn, kde jsme si
ukázali ty nejznámější a nejzajímavější památky. V
neděli jsme si prošli historické doky v Portsmouth a
dali si společný pozdní oběd. Následující víkend
jsme bez učitele jeli na ostrov Isle of Wight. Cestovali jsme tam trajektem a na ostrově si
koupili celodenní lístek na autobus, protože jsme chtěli navštívit útesy, které se nacházely na

druhé straně ostrova. Další neděli jsme s panem učitelem Jandíkem vyrazili na společný
oběd a provedli ho městem. Šli jsme se podívat na místní koncert, který se konal nedaleko
pláže.
Víkend poté jsme v sobotu jeli do Brigtonu i s našimi polskými kamarády. Navštívili
jsme zde známé The Lanes, Palace Pier a krásné útesy nazývané Seven Sisters. Následující
den jsme zdolali Portsdown Hill. Byl zde krásný výhled na celý Portsmouth a výborné
hamburgery.
Na stáž nám byl poskytnut grant, z kterého nám bylo placeno ubytování, stravování,
letenky a MHD lístek na celé 4 týdny.
Na stáž jsme se museli připravit. Každý splnil 30 hodin online anglického kurzu a
chodil na přípravné kurzy angličtiny na naší škole, na kterých jsme si rozšiřovali slovní
zásobu a připravovali se na měsíční pobyt. Stáž hodnotím velice kladně a jsem ráda, že jsem
mohla využít této skvělé nabídky. Byla to výborná zkušenost. Na mém pracovišti mi poskytli
i nabídku práce v případě, že bych se do Anglie chtěla vrátit. Ráda bych touto cestou
poděkovala naší škole a projektu Erasmus+ za parádní příležitost.
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