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        Třetí partnerské setkání se uskutečnilo v dubnu 2013 v přímořském městečku Newcastle 
v Severním Irsku.  Hostitelem byla South Eastern Regional College Newcastle. 
           Naši školu reprezentovaly čtyři studentky ze třídy 3RM. Na pracovních schůzkách byly 
prezentovány aktivity, které  proběhly od předchozího setkání na jednotlivých školách. 
Všichni jsme zhlédli krátký film, který byl natočen na schůzce v Itálii podle scénáře 
napsaného žáky italské školy ve spolupráci s irskými studenty. 

Tématem filmu byla kyberšikana a aktéry byli žáci, kteří se předešlé schůzky 
zúčastnili. Proběhla rovněž diskuze k promítnutému filmu, k otázkám šikany a výměna 
vlastních zkušeností studentů a pedagogů se šikanou. Následně jsme byli seznámeni se 
scénářem druhého krátkého filmu, který byl natočen během našeho pobytu v Mourne 
Mountains.  V režii irských partnerů se rolí opět zhostili přítomní studenti. 

Toto setkání nebylo samozřejmě pouze pracovní. Nedílnou součástí pobytu byla také 
návštěva jednoho z kampusů školy. Zde jsme obdivovali krásné, zcela nové prostředí a 
moderní vybavení učeben i dílen. Narozdíl od našich škol jsou zde všechna učiliště 
soustředěna do jednoho velkého komplexu, a tak jsme procházeli dílnami pro truhláře, 
elektrikáře, instalatéry, pracovištěm pro kosmetičky, kadeřnice, kuchaře, a dokonce i 
rozhlasovým studiem. Vše bylo umístěno v jedné budově. 

Kromě prohlídky samotného kampusu a městečka Newcastle jsme poznali rovněž 
Hrabství Down Mountain, St. Patric a Antrim a nedaleké pohoří Mourne Mountains. 
Nechyběla ani prohlídka hlavního města Severního Irska Belfastu spojená s výkladem a 
návštěvou nejzajímavějších míst. 

Na zpáteční cestě jsme ještě využili čas k seznámení se s hlavním městem Irska -  
Dublinem. 

Výhodou tohoto setkání byla nejen jako vždy vzájemná komunikace v anglickém 
jazyce, ale hlavně prostředí anglicky mluvící země, kdy si naše studentky mohly ověřit své 
dorozumívací schopnosti v reálných situacích, což pro ně byla velmi motivující výzva. 
 

Náš velký dík patří organizátorské škole, ale hlavně dvěma jejím pedagogům – 
Garymu a Nicky, kteří se o nás po celou dobu obětavě starali, a dokonce s námi sdíleli i 
ubytování. 
 
Vypracovala Dagmar Nedbálková 
 

 


