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Česko-anglické gymnázium dostalo Evropské ocenění Label za výuku cizích jazyků s finančním
ohodnocením. Tato částka se rozdělila mezi pět vybraných studentů a umožnila jim pětitýdenní
pobyt v jihozápadní Anglii. Naši studenti docházeli na King Alfred school pro 1400 studentů ve
věku dvanácti až osmnácti let. Studenti Velké Británie, kromě Skotska, mají stejné zkoušky
GCSE v šestnácti letech a následně A levels v osmnácti letech. Už v šestnácti letech se
studenti úzce specializují a vybírají si tři až čtyři předměty A level. Úspěšné složení zkoušek je
podmínkou přijetí na univerzitu, kde už není třeba skládat přijímací zkoušky. Při návštěvě hodin,
které připravovaly studenty na A levels jsem byla mile překvapena všestranností našich
studentů, naopak angličtí studenti jsou více monotématičtí.
Každý z našich studentů si vybral čtyři až pět předmětů. Škola začíná pro všechny studenty ve
stejnou dobu v 8.45 a končí v 15.10. Do školy jsme mohli jít po pláži (cca 2 km), ale jen v
případě odlivu, příliv je vysoký jedenáct metrů.
Příjemné byly výlety vlakem do Bath, kde jsme si prošli památky bývalých římských lázní.
Autobusem jsme se dopravili do národního parku Exmoor, kde jsme prozkoumali starobylou
vesničku Dunster
a zdolali jsme Gallox Hill s krasným výhledem po rozlehlých vřesovištích.
Nemohli jsem si nechat ujít karneval ve Westonu, kde po hlavní třídě projížděly stovky
osvícených alegorických vozů s tanečníky. Místní lidé si tímto bizarním karnevalem připomínají
Guye Fawkse a drží tuto tradici v mnoha městech. Další z našich výprav vedla na horu Brent
Knoll, nedaleko Burnhamu. Kdysi bylo toto místo útočištěm lidí i dobytka před častými
záplavami, které sužovaly široké okolí. Cesta po vyznačené stezce byla dost komplikovaná a
vedla přes zatopené mostky, široké stoky, ohrady a trnité křoví. Vše jsme překonali a výhled z
vrcholu Brent Knoll byl úchvatný.
V okolí Burhamu je spousta
zajímavách míst, které stojí za návštěvu. Do městečka Wells se slavnou katedrálou jede
autobus pouhou hodinu a Glastonburské opatství je jen pár mil od Wellsu. Rozhodně by si
nikdo neměl nechat ujít výhled
z Glastonbury Tor.
Bylo pro mě potěšením doprovázet naše studenty
první týden jejich pobytu. Doufám, že maximálně využijí tuto jedinečnou zkušenost a předají své
zážitky i ostatním, na které se nedostalo.
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