Rok na střední škole v USA
Minulý rok jsem se rozhodla pro roční pobyt a studium na střední škole v USA. Vždy jsem chtěla do
Ameriky poznat její kulturu. Jela jsem s agenturou ASSE, která mě umístila do státu Idaho. Začátky
jsou vždycky nejtěžší, protože si uvědomíte, že rok neuvidíte svoji rodinu, přátele a vlastně se musíte
spoléhat pouze sami na sebe.
Odletěla jsem začátkem září z Prahy přes Salt Lake City do Idaha. Na letišti na mě čekala pouze moje
„host mum“ Katrina. Jelikož už bylo kolem půlnoci, její děti nemohly přijít a otec byl v práci. Až
druhého dne jsem poznala celou svoji rodinu, která byla hodně milá a sympatická. Rodina měla tři
děti, nejstarší byl můj „host“ bratr, kterému bylo sedmnáct let, sestře bylo dvanáct a nejmladšímu
bratrovi devět.
Škola už běžela dva týdny. První den jsem byla jenom na prohlídce a seznámit se s profesory. Setkala
jsem se se zástupcem, který mi pomáhal vybrat si předměty a zařadil mě do posledního ročníku, jak
jsem chtěla. Škola byla malá, ale studenti i profesoři byli hodně přátelští a milí. Byli tam další dva
exchange studenti, jeden z Německa a druhý ze Slovenska. Moje americká škola je v porovnání s tou
naší českou mnohem snazší. Každý den byla výuka od osmi do půl čtvrté a po škole nějaké sporty.
Jediné, co bych americkým školám vytkla, je hodně úkolů na každý den a krátké přestávky. Některé
netrvají ani pět minut. Když jsem měla další hodinu na druhém konci budovy, sotva stačila na přesun.
Většinou jsem svůj volný čas trávila
s rodinou, s přáteli na trénincích,
protože jsem si vybrala atletiku a
basketball. Měla jsem příležitost podívat
se do Las Vegas a do Kalifornie.
Tento školní rok v Americe mi přinesl
nezapomenutelné zážitky. Například v
prvním
semestru
byl
nezapomenutelným
zážitkem
homecoming nebo Halloween, který
jsem trávila na party ve škole. Jednou z
největších událostí ve škole je
jednoznačně prom, něco jako maturitní
ples. Holky si kupují drahé šaty a
velkolepě se na celou událost připravují.
Tento školní rok se pro mě stal nepopsatelným. Poznala jsem spoustu nových lidí z různých konců
světa a našla jsem si přátele na celý život. Ze začátku jsem nikoho a nic neznala a když jsem odjížděla,
připadalo mi, jako když opouštím svůj druhý domov.
Rok v USA mě naučil být samostatná ve všem, co dělám. Během roku jsem se naučila plynně mluvit
anglicky a poznala jsem ten pravý americký životní styl. Rok v zahraničí bych doporučila každému,
kdo se na to cítí a rád poznává nová místa, lidi, kulturu a chce být samostatný.
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