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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.  
 

Petra Pitašová a Petr Skokan, koordinátoři projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Přijetí naší výpravy ředitelem LHS Liiverpool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Škola LHS Liverpool je opravdu zbrusu nová a moderní 
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


