
 
 

 

V pátek 10. března 2017 přijeli do naší školy                          

na výměnný pobyt mobility v rámci projektu Evropské 

unie Erasmus+ na měsíční pracovní stáž Anna-Lena 

SCHOLTKA a Stina-Marie SCHAPER, žákyně dvou- 

letého učebního oboru kosmetička z Elisabeth-

Selbert-Schule v Hameln (SRN, spolková země 
Niedersachsen). 
 

Děvčata byla ubytovaná v Domově mládeže                                

a s našimi žáky docházela na odborný výcvik, 

odborné předměty teoretického vyučování i do výuky 

cizích jazyků (NJ  a AJ). 

Připravili jsme pro ně  prezentace kosmetických firem 

a zajímavé vzdělávací a poznávací exkurze. 
 

Anna-Lena a Stina-Marie ochotně poskytly našemu 

časopisu rozhovor, který vám ve zkrácené verzi předkládáme. 
 

 

VIZITKY NAŠICH  STÁŽISTEK 
 

Anna-Lena Scholtka (18 let) 
S matkou a mladším bratrem žije v Hessich Oldendorf, 
vzdáleného 12 km od sídla školy v Hameln. Jejím 

koníčkem jsou koně. Ráda se o ně stará a ještě raději 
na nich jezdí. Doma má pejska a kočičku.  
Ráda se setkává se svými přáteli v místě bydliště                        

a protože je držitelkou řidičského průkazu i na společ- 
ných výletech v autech. 
 

Stina-Marie Schaper  (16 let) 

Bydlí s rodiči. Jejím trvalým bydlištěm je městečko 
Hillgsfeld. Cesta autem do školy v Hameln jí zabere 
ccam m m m m m m m m m m m m m m  
 
 

   

cca 10 minut. Tři roky se věnuje hře na k lavír. Jejím 
oblíbeným sk ladatelem je Ludwig van Beethoven.                 

Bez obtíží prý zvládne zahrát jeho sk ladbu Pro Elišku.  
 

Anna-Lena a Stina-Marie v tomto školním roce ukončí 
1. ročník  zvoleného oboru.  

Po ukončení studia dostanou výuční lisy a budou si tak  
moci s hrdostí říkat KOSMETIČKA.  
Obě si myslí, že právě obor kosmetička byl dobrou 

volbou a věří, že své dosažené vzdělání uplatní                     
ve svém profesním životě.  
Předpok ládají, že si své kosmetické dovednosti a zna- 

losti budou zvyšovat i po ukončení školy. 
 

 

Jak jste se připravovaly na svou první zahraniční stáž? 

Na naši první zahraniční odbornou stáž jsme se připravovali minimálně. Věděly jsme o dobrých referencích stochovs ké 

školy a osobně jsme znaly paní učitelku Zuzanu Fišerovou. A tak jsme do České republiky odjížděly bez obav a stresu. 

Dobře jsme udělaly.Dnes můžeme říci, že by to bylo zbytečné nervování.  
 

Líbí se vám v naší škole? 
Stochovská škola se nám  líbí, i když ta naše je určitě modernější. Skvělé je, že vaši žáci mají možnost pracovat                              

ve školních a odloučených odborných pracovištích se skutečnými zákazníky. Takovou možnost v naší škole nemáme. 

Na co si u vás ale určitě nezvykneme je otravné, dlouhé a pronikavé zvonění na začátcích a koncích školních vyučovacích 

hodin. Těžce se s ním vyrovnáváme. U nás by takový randál určitě vyvolal minimálně žákovské protesty. Vyučovací 

hodiny v Elisabeth-Selbert-Schule v Hameln jsou totiž ukončovány libozvučným třívteřinovým zvukem gongu. To je 

jiné pohlazení na duši. 
 

Jak jste vnímaly své české spolužáky? 

Naši noví čeští spolužáci byli celkem fajn. Jen ta jazyková bariéra byla větší, než jsme očekávaly. Kupodivu jsme se s  nimi 

domluvily spíše v angličtině, v němčině to bylo trošku komplikovanější. A když bylo nejhůře a potřebovaly jsme se 

domluvit, použily jsme ke konverzaci všechny jazyky dohromady a někdy i posunky, ruce a třeba i nohy.  

Samozřejmě jsme se tady setkaly i s  chlapci a děvčaty, kteří byli jazykově zdatnější a s nimi nebyl žádný problém. Je jen 

škoda, že takových není většina.  

Máme však připomínku ke společenské etiketě našich přechodných spolužáků v domově mládeže! Když občas  přicházeli 

na návštěvu nebo se vzkazy do našeho pokoje, sice zaklepali, ale vůbec nečekali na naše vyzvání ke vstupu. Než jsme se 



často nadály, dveře se rozrazily a návštěvníci už byli uvnitř. Myslíme si, že vyčkat povolení ke vstupu by mělo být 

samozřejmostí. Alespoň u nás doma to tak funguje. Nemuselo by pak docházet k možným choulostivým situacím. 
 

Chutnala vám české kuchyně ? 

S českou kuchyní jsme se srovnaly docela dobře. Co jsme dostaly na talíř, to jsme s  chutí snědly. Ochutnaly jsme, mimo 

jiné, české knedlíky, dukátové buchtičky a mnoho dalších jídel, které jsme jedly poprvé. Trošku nás zaskočila dršťková 

polévka. S tou se u nás, na rozdíl od Rakouska, vůbec nesetkáte. Původně jsme si myslely, že použitou ingrediencí 

k přípravě pokrmu byly sépie vějiřovité, které mají tři srdce a modrou krev.  
 

Jaký byl program vaší stáže a jej ho hodnotíte ? 

Program, který jste nám připravili byl dobře připravený. Jeho náplní byly, mimo jiné, odborné i teoretické vyučování                      

i kosmetické  prezentace. Podívaly jsme se také na odloučené žákovské pracoviště v Kladně. Líbila se nám návštěva 

kosmetického salonu Evy Ottové BABOR BEAUTY SPA v Praze, který nabízí profesionální kosmetické ošetření včetně 

poradenské služby, konzultace v oblasti make-upu. Dále pak kompletní nabídku sortimentu pleťové, tělové a dekorativní 

kosmetiky make-upů BABOR, analýzu pleti pomocí počítače, výběr krémů a vzorky zdarma.  

Byly pro nás připraveny také poznávací výlety. Ve vašem hlavním městě jsme navštívily naše Velvyslanectví Spolkové 

republiky Německo v České republice a prošly se po Pražském hradu, Karlově mostě, Staroměstském náměstí i Starém 

Městě.  

V obci Vinařice u Kladna nás zaujala prohlídka unikátního hornického skanzenu Mayrau, kde jsme se v  prostorách 

bývalého dolu dozvěděly o historii těžby černého uhlí na Kladensku. Vydařily se výlety na hrad Křivoklát,                                  

do prezidentského zámku v nedalekých Lánech či prohlídka pamětihodností  v obci Peruc nacházející se v okrese Louny 

(např. Kameny zmizelých, Oldřichův dub). 

Matinee na Pražském Hradě, koncert  vážné hudby, jsme měly v našem programu zařazeno na  neděli 2. dubna. V Lobko- 

vickém paláci se rozezněly tóny skladeb hudebních skladatelů M. A. Charpentiera - Te Deum,  A.Vivaldiho – Allegro,                   

J. S. Bacha - Inventions, W. A. Mozarta -Turkische Marsch, Ch.W. Glucka- Pizzicato, L. van Beethovena -For Elise, 

G.Bizeta - Carmen Fantasie (Habanera), A. Dvořáka - Piece romantique, B. Smetany - Vltava, L. Janáčka - Ave Maria                     

a J. S. Bacha – Badinerie. 

Myslíme si, že to byla povedená tečka na závěr naší stáže v České republice. 
 

Co byste na závěr chtěly vzkázat našim čtenářům ? 

Setkaly jsme se tady s příjemnými učiteli, žáky i dalšími pracovníky školy, kteří se nám věnovaly a ochotně nám pomohli 

vždy, když jsme se na ně obrátily. Někteří z nich nám věnovaly spoustu času i při víkendových dnech. Nejvíce jsme při 

naši stáži ve vaší škole byly v kontaktu s vaší učitelkou Zuzanou Fišerovou. Touto cestou si  ji dovolujeme poděkovat                     

za všechno, co pro nás udělala. Náš dík samozřejmě patří i všem ostatním. 
 

                                                                                                                                           rozhovor tlumočila Zuzana Fišerová                                             

                                                                                                                                                        /učitelka naší SŠSaŘ/ 


