
 

Moje postřehy z Polska 
 

Už na nádraží jsem si všímala značných rozdílů mezi Čechy a Poláky. Poláci jsou 

klidní, nikam nespěchají, přijde mi, že žijí trošku “teď a tady.” Možná je to proto, 

že jsou silní katolíci. V neděli se v Polsku vůbec nepracuje, otevřených je jen pár obchůdků. Taky se 

mi hodně líbí, že v Polsku jsou lékárny otevřeny takzvaně 24/7. Všichni Poláci, se kterými jsme přišli 

do kontaktu byli milí, kamarádští a ochotní. Přišlo mi, že jsem za celou dobu nepotkala snad žádného 

Poláka, který by byl obézní a taky se všichni zvládli domluvit anglicky. Možná je to tím, že je 

Kraków turisty hodně navštěvované město.  

Mým hlavním cílem bylo ale poznat rozdíly mezi českým a polským vzdělávacím systémem. A 

musím říct, že jsem byla velmi překvapená: 

 

ROZDÍLY MEZI POLSKOU A ČESKOU 

MATEŘSKOU ŠKOLOU 
★ Děti chodily do školky až na 9 hodin, některé dokonce přišly až kolem 10. hodiny. 

★ Děti byly z Francie, Anglie, Polska a jedna holčička byla ze Španělska. 

★ Děti mluvily plynule francouzsky, anglicky a polsky díky tomu, že učitelky byly rodilé 

mluvčí z těchto zemí. 

★ Učitelky měly k dětem úplně jiný přístup, nechávaly jim volnost, hlavně v chování. 

★ Děti si celý den jen hrály, ovšem neměly klasické hračky, jen stavebnice a kuchyňku, takže si 

vše vyráběly.  

★ 1x za dopoledne a 1x za odpoledne měli hodiny francouzštiny, angličtiny a polštiny v poměru 

2:2:1. 

★ Děti nespaly po obědě, což bylo viditelně špatně, protože usínaly u odpoledních aktivit. 

★ Neměly žádnou výtvarku ani hudebku.  

★ Nechodili často ven, protože v Krakówě je silný smog.  

★ Každé dítě si mohlo přinést cokoliv, co chtělo během dne jíst, banán, hrozny atd. 

★ K obědu si mohly vybrat přílohu - salát, kompot. 

★ Celý den měly přístup k vodě a pily samy, kdy chtěly. 

★ Za odměnu, že snědli vše dostávali vodu z kompotu, kterou pili jako my džus. 

★ Odcházeli až kolem 17. hodiny.  

 

co jsme dělaly celý den ve školce? 

První týden jsme chodily do MŠ v 9.00. Ráno jsme si s dětmi jen hrály, poté měli hodiny jazyku, na 

které jsme se jen dívaly. Naučily jsme se počítat ve francouzštině :) Potom si děti hrály, my jsme 

připravily obědy a ve 13.00 jsme odcházely. Druhý týden jsme chodily ve 13.00, děti si hrály, pak 

měly hodinu, a pak se šlo ven nebo s nimi učitelky, nebo my, hrály hry. Po návratu následovala 

svačina a děti postupně odcházely domů. Dětem jsme pomáhaly stříhat, uklízely jsme stoly, hrály 

jsme si s nimi, snažily jsme se s nimi i zpívat, protože nám to moc chybělo. Často jsme jim v 

angličtině četly knížky. Děti si na nás velmi rychle zvykly, proto mi bylo líto je opustit. Dokonce jsme 

si každý den říkali ahoj, to jsme je naučily :) 

 

Celých 14 dnů jsme si náramně užila, byla to skvělá, obohacující zkušenost a kdybych mohla jet 

znovu, nečekala bych ani minutu.  

 

Kája Tonci 


