
 

 

NATÁLIA FÜGEDIOVÁ, Bishopstown Community Play Group, Irsko 

 

V období od 11. května do 8. června 2019 jsem 

absolvovala zahraniční stáž v irském městě Cork. 

Této stáže jsem se mohla zúčastnit díky programu 

Erasmus+ a díky naší Střední zdravotnické škole 

v Turnově. Pracovala jsem v Bishopstown Community 

Play Group a mojí hlavní náplní práce byla péče o 

děti. S dětmi jsme hráli spoustu her jako např.: 

„What’s the time, Mr. Wolf“?, nebo „židličkovaná“. 

Kreslili jsme obrázky pastelkami, malovali obrázky 

barvami (nejčastěji temperami) a zpívali jsme 

písničky. Na ty jsme pak většinou tancovali, 

vytleskávali nebo vyťukávali rytmus. S dětmi jsme také často skládali puzzle nebo si hráli s různými 

hračkami (panenky, auta, koníčci). Když nastal čas jídla, tak jsem pomáhala připravovat oběd nebo 

svačinu. Naučila jsem se lépe komunikovat v kolektivu lidí – nejen s kolegy, ale i s dětmi - 

v anglickém jazyce. Na stáži jsem se opravdu zdokonalila ve věcech, které jsem se naučila ve škole. 

Mohla jsem si v praxi vyzkoušet aktivizační činnosti, které jsme se ve škole učili. Naučila jsem se 

komunikovat s dětmi tak, aby mě respektovaly a poslouchaly mě. 

Stáž byla pro mě velkým přínosem, co se týče jazykové stránky. Naučila jsem se lépe 

komunikovat v anglickém jazyce, rozšířila jsem si slovní zásobu, získala jsem anglický přízvuk a 

určitě i lepší výslovnost slovíček. 

Ubytovaná jsem byla se svojí kamarádkou v hostitelské rodině. Snídani jsme si dělaly samy, 

protože paní, u které jsme bydlely, byla už touto dobou v práci. Každý den jsme také dostaly obědový 

balíček a měly teplou večeři, kterou nám uvařila naše paní domácí. Byla opravdu velmi milá a vždy 

nám pomohla se vším, co jsme potřebovaly. 

Mimo práci jsme s kamarádkou měly spoustu 

volného času. Ve skupině jsme pak jezdili na různé 

výlety. Prošli jsme si velkou část města, navštívili 

zdejší muzeum másla i bývalou věznici. Byli jsme se 

podívat na spoustě hradů. Také jsme navštívili známou 

destilerii, kde se vyrábí irská whisky Jameson. Plavili 

jsme se lodí z města Cobh na ostrov zvaný Spike  

 



 

 

 

Island a jeli na výlet k útesům na pobřeží Atlantiku - Cliffs of Moher a do Fota Zoo. 

Z grantu, který jsme dostali od programu Erasmus+, jsme měli hrazené ubytování, stravování, 

MHD, a dokonce i letenky. Na stáž jsme se již v ČR připravovali za pomoci anglických přípravných 

kurzů s našimi učiteli a také za pomoci různých online kurzů na internetu.  

Jsem velmi vděčná za to, že jsem se mohla této stáže zúčastnit. Chtěla bych jí doporučit všem 

svým mladším spolužákům i všem ostatním. Kdybych mohla, tak bych bez váhání jela hned znovu.  

 

 


