Sára Šimková, Old School House, Irsko
V polovině května roku 2019 jsem měla příležitost vycestovat do zahraničí díky
projektu Erasmus+ a SZŠ Turnov. Celé čtyři týdny jsem strávila v druhém největším městě
Irské republiky, Corku.
Pracovala jsem v dětském zařízení s názvem Old School House v malé vesničce
Knockraha. Toto zařízení se stará v oblasti sociální péče o děti od šesti měsíců do dvanácti let.
Náplní práce tohoto zařízení je poskytnout dětem péči, ať už se jedná o přebalovaní, krmení,
zpívání nebo kreslení s dětmi. Já osobně jsem pracovala každý všední den od desíti do pěti
hodin. Moje práce byla různorodá. Někdy jsem se starala o děti od jednoho roku do tří let, kde
jsem si většinu času s nimi hrála, krmila je, zpívali jsme nebo jsem na děti dohlížela. Chtělo to
opravdu velkou pozornost u takhle malých dětí. Také jsem trávila čas v oddělení
s předškolními dětmi, kde jsme malovali obrázky, vytvářeli, tancovali nebo se učili například
abecedu.
Celý měsíc jsem byla ubytovaná u jedné čtyřčlenné rodiny, která byla skvělá. Hodně mi
vyšli vstříc a několikrát mě odvezli i tam, kam jsem potřebovala. Paní mi každý den vařila
teplé večeře. Nikdy jsem neměla to samé jídlo dva dny po sobě, opravdu vařila výborně.
S jejími dvěma dětmi jsem od začátku vycházela dobře. Všichni mi hodně pomohli první dny
orientovat se ve městě. Opravdu jsem měla velké štěstí a jsem ráda, že jsem poznala takovou
rodinu a mohla s nimi trávit večery a volný čas.
O víkendech jsme jezdili po výletech s ostatními spolužáky a s paní učitelkou.
Navštívili jsme například nádherný ostrov Spike Island, katedrálu ve městě, bývalou věznici,
nebo jsme se také vydali na celodenní výlet na Cliffs of Moher. Výletů bylo poměrně dost, ale
i přesto jsme si stihli nakoupit suvenýry a samozřejmě i nějaké to oblečení. Kromě toho jsme
se také scházeli v tradičních irských hospůdkách, které opravdu stojí za to navštívit.
Díky této stáži jsem se dokázala zlepšit v anglickém jazyce, rozšířit si svoji slovní
zásobu, a především přestat se bát mluvit, i když to bylo někdy dosti těžké, protože Irové mají
specifický přízvuk. Ale vždy jsem se nějak domluvila.

Grant mi hradil ubytování s polopenzí, letenky, na MHD a obědy jsme dostali zvlášť
kapesné. Na stáž jsme se připravovali pomocí on-line kurzu a strávili jsme několik hodin
jazykové přípravy ve škole s paní učitelkou Ferencovou. Této zkušenosti nebudu nikdy litovat
a děkuji tímto naší škole, že nám jedinečnou stáž umožnila. A velké díky patří také projektu
Erasmus+.

