
                                                     

 

UČITELÉ TRUTNOVSKÉHO GYMNÁZIA V LIVERPOOLU 

Ve dnech 27. června – 3. července 2012 se skupina učitelů trutnovského gymnázia zúčastnila 

exkurze do Liverpoolu. V jeho blízkém okolí se totiž nachází partnerská škola Litherland High 

School, se kterou Gymnázium Trutnov spolupracuje již od roku 2003. Dosud byly výměnné akce 

vyvrcholením činnosti pouze pro studenty, nyní však dostali šanci navštívit naši partnerskou 

školu i všichni zájemci z řad učitelů. Tzv. mobilita pedagogického sboru je součástí dvouletého 

projektu nazvaného „Fitness first“, na kterém pracují naši studenti společně s anglickými.  

Návštěva školy byla pro všechny zúčastněné nesmírně zajímavá, a to nejen proto, že se jedná o 

jednu z nejmodernějších škol v Evropě, která byla otevřena teprve před několika měsíci. 

Materiální vybavení školy, zařízení jednotlivých učeben, množství počítačů nejen ve třídách, ale i 

v odpočinkových zónách, všude dostatek prostoru pro nejrůznější aktivity… to vše jsme mohli 

našim přátelům jen závidět. Tělocvikáři zase ocenili jejich sportovní zařízení, víceúčelovou halu, 

taneční sál a především množství hřišť spolu s atletickým stadionem, které umožňují trénink 

mnoha druhů sportů. 

Hodiny, které jsme měli možnost shlédnout, nebyly tradiční, neboť návštěva proběhla v závěru 

školního roku, který je vždy ve znamení projektů. Letos měly všechny třídy z pochopitelných 

důvodů téma jednotné, a to „Olympiáda 2012 v Londýně“. Vzhledem k tématu našeho 

společného projektu jsme byli také pozváni na hodiny tělesné výchovy, kde jsme sledovali výuku 

badmintonu, ragby, jednoduché formy kriketu a hodinu aerobiku. Porovnali jsme výsledky práce 

studentů obou škol za první etapu společného projektu a dohodli se na pokračování v příštím 

školním roce, který bude zahájen mobilitou našich žáků. 

Exkurze se samozřejmě nesoustředila jen na seznámení s naší partnerskou školou, ale dala 

učitelům možnost poznat dobře Liverpool, jeho historii i současnost. Cesta do Anglie zahrnovala 

i krátké zastavení ve Stratfordu nad Avonou, Coventry, Oxfordu, navštívili jsme i královský zámek 

Windsor a závěr patřil procházce po pamětihodnostech Londýna, který právě finišoval 

s přípravami na Olympiádu 2012. 

Tato akce splnila svůj záměr, neboť mnoho účastníků exkurze bylo ve Velké Británii poprvé. 

Učitelé měli výbornou příležitost ověřit si svoje jazykové znalosti v přirozeném prostředí, 

dovědět se mnoho o výuce v naší partnerské škole a rozšířit si svoje povědomí o části Anglie. 

Tato akce jako součást projektu „Fitness First“ byla finančně podpořena z operačního programu 

Comenius.  
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