
Anglický začátek roku 

Peter Black – 25. ledna  2016 

Dne 25. ledna se studenti Hlineckého gymnázia vypravili do Chrudimi do divadla K. Pippicha, kde 

hostovalo zlínské divadlo se svou anglicky mluvenou divadelní hrou Peter Black. Šlo o velmi 

jednoduché seznámení studentů s angličtinou v reálném životě, velmi dobře srozumitelný text 

a vtipné divadelní nastudování. Studenti prvních ročníků vyššího gymnázia tak získali první celkem 

přístupnou zkušenost s anglickým divadelním představením. V březnu (22. 3.) se se studenty 

chystáme již tradičně do Pardubic na opět anglicky mluvené představení hry Oscara Wilde the 

Canterville Ghost, kde hrají rodilí mluvčí a angličtina není nijak zjednodušená. Uvidíme, jak se 

studenti vyrovnají s touto o něco obtížnější anglickou zkušeností. 

Angličtinář roku – 27. ledna 2016 

Dalším testem anglických znalostí našich studentů bylo celostátní testování Angličtinář roku, kterého 

se každoročně účastní na 400 škol a asi 9 000 studentů z celé České republiky a kde jsme v loňském 

roce zásluhou Ondřeje Nováka zaujali místo v první stovce. Letošní výsledky se ještě zpracovávají. 

Exkurze do Prahy – Prague College a Český Rozhlas – 9. února 2016 

Dne 9. února se 23 studentů většinou ze 7.A a 5.A zúčastnilo exkurze do Prahy. Dopolední program 

byl věnován Britské vysoké škole Prague College (PC) – kde byl pro naše studenty připraven pestrý 

program. Kromě úvodní přednášky o organizaci školy a jejích výhodách, jsme měli možnost 

vyslechnout i několik autentických zpovědí nynějších studentů PC. Vysvětlili nám rozdíly mezi výukou 

na českých a britských školách. Nakonec vyslechli naši studenti přednášku profesora počítačové 

katedry, na téma Computing in the Financial World. Přednáška to byla nesmírně zajímavá, profesor 

Stephano mluvil poutavě, dodal spoustu příkladů z běžného života, a i když použil několik poměrně 

obtížných ekonomických termínů, přednášce rozuměli všichni studenti velmi dobře. 

Na odpoledne jsme měli naplánovanou exkurzi do Českého rozhlasu, kde nás paní průvodkyně 

Zuzana Foglarová nejprve zavedla na výstavu historických exponátů týkající se práce v rozhlase a poté 

nám pustila prezentaci a film o historii Českého rozhlasu. Zajímavá byla zejména část o květnovém 

povstání, kde jsme mohli zhlédnout autentické záběry, které na místě v roce 1945 natočil Otakar 

Vávra. Poté jsme prošli studia českého rozhlasu, viděli jejich vybavení a obdivovali funkcionalistickou 

architekturu staré budovy a moderní design budovy nové. Během exkurze dostávali studenti krátké 

orientační otázky a byli za odpovědi odměňováni cédéčky s rozhlasovými hrami. 

Studenti dosvědčují: 

Nejvíce se mi líbila přednáška Tamary na PC. 

Nejvíce se mi líbila přednáška profesora Stephana. 

Nejvíce se mi líbil dokumentární film v rozhlasu. 

Nejvíce se mi líbila atmosféra PC. 

 

Zpracovala Lada Leszkowová 



 


