Eliška Hortová – Lynda Gault Ceramics, Irsko
Má škola Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská s programem
Erasmus+ mi umožnily vycestovat na stáž do Irska, kde jsem
pracovala ve městě Sligo po dobu tří týdnů. Měla jsem příležitost
pracovat u Lynda Gault Ceramics, kde jsem pracovala s Lyndou,
která vlastnila obchod a dílnu ve velice příjemném prostředí. Na
stáži jsem pomáhala s balením keramického zboží, pomáhala jsem
udržovat pořádek ale hlavně jsem pracovala v dílně, kde jsem se
naučila, jak ručně vytvarovat napříkald misku nebo talíř. Vyzkoušela
jsem si glazování a všechny potřebné věci k vytváření keramických
produktů. Naučila jsem se taky recyklovat hlínu, což je pro práci
s keramikou velmi důležité.
Jelikož jsem v práci musela mluvit pořád anglicky a taktéž v hostfamily, tak mám pocit, že jsem se
velmi zlepšila v mluveném projev a mám schopnost
reagovat mnohem rychleji a i více rozumím, už
tolikrát nemusím prosit o zopakování věty.
Jak jsem už zmínila, tak jsem bydlela u hostfamily a
myslím, že jsem si ani lepší přát nemohla. Hostmum
Karen se o mě starala skoro jako o vlastní. Vždycky
mi ráno připravila snídani a obědový balíček.
Nejčastěji v podobě toastu a večer jsem měla
vždycky teplou večeři. Taky mi se vším pomáhala
když jsem si nevěděla rady a povídaly jsme si spolu. Když jsem o víkendu měla volný den a nebyli
jsme zrovna na výletě s agenturou, která se o nás starala a se vším nám pomáhala, jsme poprvé jeli
do Belfastu a další víkend jsme projeli taktéž s agenturovou místa ve Sligo tak mi i sama ukazovala
krásná místa v okolí města, kam se člověk těžko dostal jenom veřenou dopravou. Napříkald na krásné
pláže, kde to nebylo přeplněné lidma. Svůj volný čas jsem
trávila s holkama ze školy a ještě s kamarádama, se
kterými jsme se ve Sligo seznámily. Vyzkoušely jsme snad
všechno, co Sligo nabízelo, od Surfování, pití piva v irské
hospůdce nebo ježdění na koni po pláži. Ani jeden den
jsem se tam nenudila a užívala jsem si celé ty tři týdny
stáže, které by se ale neobešly bez přípravy nad

rámcových hodin angličtiny ve škole. Kde jsme probírali slovíčka, které budeme používat v oboru ale
také základní věc při cestování. Které se vždycky hodí.
Od Erasmus+ jsem získala grant, který mi financoval celou cestu, ubytování a kapesné, které mi
vystačilo až do konce stáže, platila jsem si z toho všechyn volnočasový aktivity, občas nějaké jídlo a
MHD.
Myslím, že mi tato stáž hodně přinesla, vyzkoušela jsem si jaké to je žít, ikdyž jenom na tři týdny v jiné
zemi, poznala jsem spustu nových přátel, za kterýma se budu chtít v budoucnu vrátit, získala jsem
jistotu, že chci jednou zkusit žít v zahrnaničí s pracovat tam. Kdybych měla ještě možnost, tak ani
neváhám a jedu znovu.

