
Dostala jsem příležitost podívat se na dva týdny do Portugalska, dva týdny tam žít jako opravdový 

portugalský občan, chodit na praxe do mateřské školy a to s mými nejmilejšími – se spolužačkami ze 

školy.  

… 

Organizované výlety, co se konaly o víkendech, nám ukázaly Portugalsko z krásné strany a už v den 

prvního výletu jsme pomalu začaly říkat, že se do toho Portugalska brzo vrátíme. Navštívili jsme 

opravdu nádherná místa, jenom byla škoda, že jsme dostali vždy jen minimum volného času na jejich 

průzkum. Portugalsko nás svou architekturou i přírodou okouzlilo. Typický byl často ručně zdobený 

kachličkový obklad na domech. To prý kvůli povodním. Kachličky jsou ale doopravdy jednou z chloub 

Portugalska. Město Porto nás okouzlilo hlavně díky nádhernému nekonečnému oceánu a životu, 

který panoval na ulicích.  

Krásné ulice ale nejsou jedinou kvalitou Portugalska. Jeho největším bohatsvím jsou lidé. Díky praxi 

jsme měli příležitost pár z nich poznat více. Zkušnost s průvodci nebyla nejhorší, ale ani nejlepší a 

proto jsme si oddychli, když nás ve školce přivítali vřele a s otevřenou náručí.  

Já osobně se třemi dalšími spolužačkami jsem byla na praxi v souktromé mateřské škole Colégio 

Leonardo Da Vinci, což byla škola a mateřská škola rozděleny ve dvou budovách 

… 

Od mojí paní učitelky (Claudía) jsem se dozvěděla, že na předchozím erasmu u nich byly slovinky a že 

to nebyla moc dobrá zkušenost, protože se kvůli jazykové bariéře raději nezapojovaly do činností. 

Claudía ke mně byla od začátku upřímná a cítila jsem se u ní ve třídě předškoláčků bezpečně. 

Všechno mi povědět bohužel nemohla, ale činy mluviy dostatečně hlasitě.  

… 

Denní režim začíná v 8:30, do té doby se děti jenom scházejí ve spojené třídě a zabavují se 

spontánně. Od 9:30-9:45 je svačina ve třídě. Ta probíhá tak, že si děti sednou s paní učitelkou na zem 

do kruhu a ona jim rozdá ovoce. Za chvíli po kruhu kolují sušenky a každý si vezme kolik chce a pošle 

je dál. Od 9:45-11:00 si děti volí individuálně hru (koutek ve třídě, např. kuchyňku, stavební část…), 

hrají si ve skupinkách, probíhá částeně i úplně řízená činnost. Od 11:00-12:00 je přestávka. Čas, co 

děti netráví na jídle, tráví děti na zahradě spontánními pohybovými hrami dle jejich volby.  Oběd je 

podle jejich rozpisu 12:00-12:30, ale v tuto dobu už bývaly děti po obědě. Potom následuje další 

přestávka, kterou děti tráví na zahradě nebo volými hrami ve třídě nebo sledováním pohádky. 

Odpolední spánek se nekoná. Odpoledne probíhají obdobné činnosti co dopoledne, akorát volnějšího 

rázu. 15:30-16:00 je odpolední svačina. 16:00-16:30 je volný čas pro děti a příprava na vyzvednutí 

dětí rodiči. Ta probíhá tak, že si děti sednou do kruhu, paní učitelka si je k sobě vola a češe jim vlasy. 

Každý dostane vlhčený ubrousek a utře si jím obličej. Co se týká tělocviku, na něj mají učitele zvlášť. 

Hodinu tělocviku mají jednou týdně. Hodinu angličtiny mají dvakrát (také speciální paní učitelka na 

angličtinu) a hodinu hudební výchovy s jinou paní učitelkou mají také jednou týdně. S jejich stálou 

paní učitelkou ale každé ráno a během dne zpívají . I přes covidová opatření se na hygienu nekladl 

důraz, před jídlem si děti neumývaly ruce, na oběd a svačinu se vystřídají všechny třídy v jedné 

jídelně. Na záchod chodí děti průběžně během dne, nechodí se hromadně na pokyn paní učitelky. 



Celková práce ve školce se lišila od mojí zkušenosti z Česka hlavně ve volnosti režimu a v práci 

s dětmi, všechny aktivity, co se prováděly, se dělaly pro děti a pro jejich nejlepší rozvoj a ne proto, 

aby se zaplnil hlavně čas. Portugalci jsou celkově méně křečovití, volní, hlasití, přívětiví a dost přítulní. 

Cítila jsem se tam bezpečně i na ulici, nikdo nás nesoudil a neskenoval pohledem. 

… 

Dětí bylo ve třídě poměrně málo a to devatenáct. Třída byla o dost menší, než je běžná v Česku. 

Nebyl tam klavír ani žádný jiný hudební nástroj (hudební výchova probíhala tak, že paní učitelka 

pouštěla písničky z tabletu). I přes silnou jazykovou bariéru mě děti přijaly s naprostou lehkostí a 

láskou. Hrály se mnou deskové hry, kde jsem jim musela věřit, protože pravidla mi vysvětlit nemohly. 

Stavěly jsme spolu nové typy staveb a hrály jsme s nimi další hry. Každé dítě mělo svůj sešit a hrneček 

s fixami a vlastním jménem. To si mohlo skoro kdykoliv vytáhnout a tvořit. A to je jedna  z věcí, co 

jsem s dětmi mohla dělat – kreslit, tomu vždy porozuměly obě strany. Děti jsou v porovnání s českem 

více zvyklé na fyzický kontakt, který jim i paní učitelky rády dají. V životě mě za takovou chvíli 

neobjalo tolik dětí, to přísahám.  

Odnáším si hlavně lehký, optimistický a láskyplný přístup k dětem mojí úžasné paní učitelky a ještě 

větší touhu po cestování a poznávání nových lidí a míst. 

Daniela 

(zkráceno) 

 



 


