
                                                     

 

SPOLUPRÁCE TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA S PARTNERSKOU ŠKOLOU V LIVERPOOLU 

POKRAČUJE TAKÉ DÍKY PODPOŘE Z PROGRAMU COMENIUS                                                  

…Výměnný pobyt a i cesta do Liverpoolu byly pro mě velkým zážitkem. Netušila jsem, jakou 

zajímavou krajinu uvidím.  Bylo pro mě také zážitkem vyzkoušet si žít v jiné rodině, podívat se do 

školy, která se od naší velmi liší…  Poprvé jsem si vyzkoušela anglický jazyk s rodilými mluvčími, 

na což jsem se těšila, ale měla z toho také menší obavy…. (T. Včelišová) 

…Líbila se mi hned naše první zastávka před nástupem na trajekt, a to v holandském Naardenu, 

kde jsme si prohlédli místo „posledního útulku“ Jana Ámose Komenského…. I plavba trajektem 

byla zajímavým zážitkem. Výměnný pobyt, který na nás čekal po příjezdu do Liverpoolu, dopadl 

nad očekávání. Většina z nás se dostala do pohodových rodin…. (M. Stejskalová) 

Mým největším zážitkem byla návštěva liverpoolského stadionu – Anfield Road, kde jsem koupil 

dres bratrovi. Dále mne zaujal Cavern Club, ve kterém začínali Beatles a plno známých skupin či 

sólových zpěváků…. (R. Rada) 

… Naše dojmy z cesty jsou velmi pozitivní. Obzvláště zajímavá byla cesta trajektem, kterou 

většina účastníků zažila poprvé. Pobyt v Liverpoolu byl plný prima zážitku a hodně zajímavého 

programu, a to jak ve škole, tak v rodinách nebo při společných výletech do Liverpoolu. Hodně 

se nám líbila anglická muzea. Výjezd se vydařil i díky dobré partě studentů a učitelů včetně pana 

ředitele, kteří nás na cestě doprovázeli. (K.Burešová a B. Autratová) 

Toto jsou namátkou jen některé z dojmů studentů Gymnázia Trutnov, kteří byli za dobrou práci 

na projektu Fitness First vybráni na výměnný zájezd do Liverpoolu. Uskutečnila se tak již v pořadí 

pátá výměnná akce s naší partnerskou školou Litherland High School, kde máme již mezi učiteli 

opravdové přátele. Letos byla navíc tato cesta finančně podpořena z programu Comenius, a 

proto byla delší než obvykle.  Z výše uvedených příspěvků našich studentů je patrné, že cesta 

byla pro všechny velikým přínosem nejenom z hlediska poznávacího, ale byla i výbornou praxí 

v angličtině.  Věříme, že i anglickým studentům, kterým oplatíme jejich pohostinnost příští rok, 

se u nás bude líbit a naše spolupráce bude i nadále pokračovat.                                 

 P. Pitašová  a studenti trutnovského gymnázia 

 


