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Od pátku 25. 9. 2015 do středy 7. 10. 2015 se 20 žáků vyššího gymnázia zúčastnilo studentské 
výměny se žákyněmi Adcote School. Tato soukromá dívčí škola se nachází ve střední Anglii, hrabství 
Shropshire, nedaleko města Shrewsbury.  

Po krátké cestě letadlem nás autobus z Manchesteru dopravil ke škole, kde se nás ujaly hostující 
rodiny. S těmi jsme trávili převážnou většinu volného času. Toho ale nebylo mnoho, neboť jsme se od 
deváté hodiny ranní do půl páté až šesté večer účastnili vyučování. Překvapilo nás, že místní 
studentky mají maximálně pět vyučovacích hodin, sestávajících asi ze tří předmětů (časté je spojení 
dvou vyučovacích hodin). Odlišná je i délka jedné vyučovací hodiny, která trvá 65 minut. Obecně lze 
říci, že je důraz kladen na samostatnou práci, diskuzi a argumentaci názorů. 

Co nám výměna přinesla? 

Naše cesta do Anglie byla cestou za poznáním – poznáním odlišné kultury (resp. kultur, neboť 
spousta studentek Adcote School pochází ze zahraničí), jiné mentality, školního systému, zvyků, 
tradic, humoru a vlastně i sama sebe. Život v hostujících rodinách nám umožnil poznat každodenní 
život Angličanů a návštěva školy zase anglický školní systém, který lze dvěma slovy charakterizovat 
jako velmi interaktivní a živý. Atmosféra ve škole byla velice přátelská a uvolněná, studentky i 
pedagogové k nám přistupovali s ohromnou vstřícností a laskavostí. Za zmínku stojí i krásná budova 
školy a přiléhající zahrady, v níž jsme se nacházeli poměrně často vzhledem k tomu, že počasí bylo po 
většinu našeho pobytu slunné.  

Měli jsme možnost poznat Angličany jako slušné, milé, humorné a přátelské lidi, kteří jsou otevřeni 
jiným kulturám. Nahlédli jsme do jejich kuchyně, módy i zvyků, přičemž jsme si  některé z nich (jako 
černý čaj s mlékem) naprosto zamilovali. Během dvanácti dnů plných pestrého programu jsme mj. 
natočili němý film, vytvořili vlastní noviny, navštívili město Llandudno ve Walesu a malebná anglická 
městečka Shrewsbury a Ludlow (kde jsme mj. viděli prince Harryho). Z hlediska (nejen) jazykového se 
jedná o velmi cennou zkušenost. Daleko od domova má člověk možnost poznat život z jiné (někdy 
zcela nové) stránky, a prohloubit tak své vědomosti nejen o druhých, ale i o sobě samém, což 
rozhodně není na škodu.  

Poděkování: 

Žáci a učitelé Gymnázia Velké Meziříčí děkují představitelům města Velké Meziříčí za úhradu nákladů 
na dopravu z Velkého Meziříčí do Prahy na letiště a zpět. 
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Společná fotografie naší výpravy a některých žáků hostitelské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před odjezdem z Adcote school. 


