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Posíláme spokojené pozdravy domů a rádi se s vámi podělíme o naše nové zkušenosti, 
zážitky, postřehy…. Prostě jsme již o tři týdny nových prožitků bohatší. Vše jen v dobrém 
slova smyslu potvrdí i paní učitelka Panušková, která po dvou týdnech vystřídala jako 
pedagogický doprovod paní učitelku Novotnou. Následující stručné komentáře zúčastněných 
jsou toho důkazem.  
 
Kateřina Tauchmanová rekapituluje svůj pobyt slovy: 
Už tu jsem tři týdny a mám pocit, jako by to ani nebyla pravda. Práce s dětmi není snadná, 

ale baví mě. Mám pocit, že dětem začínám víc rozumět, takže si se mnou více povídají. 

Minulý týden jsem dostala šanci tvořit s dětmi housenky. Moje vedoucí učitelka mě chválila, 

a tak jsem dostala na starost tvoření s dětmi. Většinu času tu máme slunečné počasí, tak 

trávíme hodně času venku, jak s dětmi v práci, tak v našem volném čase. Určitě nelituji toho, 

že jsem sem jela. Jsou tu velmi milí lidé (ale je to samozřejmě člověk od člověka), ale taky 

velmi krásná příroda. Zlepšuji si jazyk a vyzkoušela jsem si, jaké to je žít někde bez rodiny. Být 

v místě, kde nikoho neznám. Řekla bych, že je to velká zkušenost a jsem moc ráda, že jsem 

tento pobyt mohla absolvovat. 

 
Valentýna Majerová s Anetou Svobodovou hodnotí své zkušenosti takto: 

 Poměrně rychle jsme si tu zvykly a ani jedné by nevadilo, kdybychom tu zůstaly déle :). 

Tento pocit asi nejvíce způsobila naše paní domácí Noreen, která se o nás stará jako o 

vlastní. Kdykoliv nás může někam vzít v našem volném čase, tak neváhá. Jsme moc rády, že 

můžeme svůj volný čas trávit s anglicky mluvícími a něco poznat. Také se nám tu vystřídaly 

paní učitelky a přijela paní učitelka Panušková, se kterou jsme všichni v sobotu jeli na Ring of 

Kerry. Počasí bylo nádherné a na Irsko i dost teplé, takže to udělalo výlet ještě hezčím. Už 

teď docela cítíme, že návrat domů nebude úplně lehký a že náš pobyt utekl rychleji, než jsme 

čekaly. 

  

O společné zážitky se dělí i Kateřina Káninská a Zuzana Žigová: 
 Od 3. týdne jsme obě změnily třídu. Zuzka pracuje s batolaty a Katka se stará o předškoláky. 
Práce s batolaty je hodně o pozornosti, musíte být stále ve střehu, jelikož děti v tomto věku 
vše poznávají. Účelem práce je, aby se batolata osamostatnila a naučila se základní slovíčka a 
fráze. Tato slovíčka se ale také učí v irštině. Každé odpoledne chodí děti po obědě spát. 
Většinou spí 2 hodiny a poté si pro ně začínají chodit rodiče. Naopak práce s předškoláky je 
celkem snadná. Jsou velice samostatní, takže se s nimi procvičují slovíčka a vše jde skvěle. 
Káťa si s nimi hodně popovídá, jelikož už mají bohatou slovní zásobu. Odpoledne Káťa 
pracuje se školáky, většinou jim pomáhá s domácími úkoly. Práce s těmito třídami nás moc 
baví a naplňuje. Samozřejmě jsme se obě také zlepšily v angličtině, za což jsme moc vděčné. 
Nerady bychom opomenuly výlety, které nám připravují naše paní učitelky. Jsou vždy 
báječné a máme z nich úžasné zážitky. 
 
Nadšení pro společné aktivity nezapře ani sportovně naladěná Eliška Polmová, která 
vzkazuje do Čech:  
Nejvíc mě obohatila práce ve školce. Mohla jsem se setkat nejen s jinou výchovou dětí než 
v Čechách, ale také vidět, jak tu zapojují i děti s autistickým postižením. Je pravda, že 



v některých náročných aktivitách se handicapovaným dostává pozornější péče než ostatním 
dětem. Ale to je přeci samozřejmost. A myslím si, že by to samé mělo být i u nás. Takže jsem 
moc ráda, že tady mohu být a užívat nejen nové zkušenosti, ale i mnoho zážitků a poznávat 
místa, která v České republice nemáme. 
 
 
A na závěr postřehy z úst jediného mužského člena naší výpravy. Jindřich Šimice vzkazuje 

domů, že: 

 Je to tu parádní a jsem moc rád, že jsem do Irska jel. V práci to mám moc rád. I když dělám 

pořád to samé. Konečně jsem se vykoupal v našem hotelovém bazénu. V rodině se změnilo 

pouze to, že v sobotu odjely dvě ubytované studentky a dostal jsem od nich na rozloučenou 

budík. Výlety si užívám. Jsou moc pěkné. Byli jsme na okružním poznávacím výletě v Ring of 

Kerry a u moře a vojenské pevnosti v Kinsale. Na gastronomickou stránku zájezdu si nemůžu 

stěžovat, protože je vynikající. Já osobně si tu užívám naprosto vše. 

 

 

Jak se zmiňují studenti ve svých komentářích, čas v Irsku utíká velmi rychle. Všichni 

zúčastnění jsou velmi šťastni a využívají každou chvíli, aby nasáli atmosféru cizího prostředí, 

procvičili své jazykové dovednosti, naučili se vcítit do mentality cizích národností, a hlavně 

byli sami sebou.  

Každý se vrátí domů bohatší o zkušenosti, které jsou k nezaplacení a proto děkují škole za 

možnost tu být, toto všechno prožít. 

 

Kamila Panušková, pedagogický doprovod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


