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8. června 2010 vyjelo 29 žáků v doprovodu p.uč. Čajánkové a Vybíralíkové na týdenní vzdělávací a poznávací 
zájezd do Londýna a jeho okolí.  
Děvčata a kluci se během pobytu stali  součástí  hostitelské rodiny, ve které byli ubytováni, zasedali ke společné 
večeři a snídani, měli příležitost konverzovat v anglickém jazyce.  
Navštívili historické památky a další londýnské zajímavosti. Poznali život současného Londýna a jeho obyvatel. 
Zvládli zajímavou, ale i hodně náročnou cestu autobusem přes Německo, Belgii, Francii a dále trajektem přes 
kanál La Mance do anglického přístavu Dover. 
Co vše jsme si účastníci zájezdu během pobytu prohlédli?  
Prošli s průvodcem centrum Londýna – Houses of Parlament, Big Ben, Trafalgar Square, Downing Street, hrad 
Toner,  Buckingham Palace – zde zhlédli střídání stráží u sídla anglické královny. 
Navštívili Greenwiche s nultým poledníkem. Prošli si anglické univerzitní město Cambridge, třeba zde někdo 
z našich žáků bude někdy studovat!  
Velkým zážitkem byla prohlídka víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsdor Castle, které předcházela 
atrakce pro všechny věkové kategorie – návštěva městečka sestaveného z 20 milionů kostek -  návštěva 
Legolandu. 
Zajímavé bylo i  nejznámější muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. A moc se všem líbila jízda na 
obřím kole London Eye. 
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A jak vidí zájezd do Londýna samotní účastníci – žáci ? 
 
Dne 8.6. jsme vyjeli na dlouho očekávaný výlet do Anglie. Všichni jsme se moc těšili. Cesta autobusem byla 
velmi dlouhá,ale zábavná. Seznámili jsme se i s žáky z jiných ročníků, pouštěli si filmy, a samozřejmě občas 
zlobili i paní učitelky. Cestou jsme projížděli přes Německo, Belgii, Francii a trajektem přes kanál La Manche. 
Ráno nás přivítala Anglie s otevřenou náručí. Večer už nás očekávali anglické rodiny. Celý týden jsme měli, na 
Anglii, krásné počasí, pršelo nám pouze jednou. 
Viděli jsme mnoho krásných historických památek např. Buckingham Palace, Trafalgar Square, Big Ben,  
Houses of Parlament a mnoho dalších. Dále jsme navštívili pro nás zábavnější Legoland , kde jsme se vyblbli a 
zasmáli. Z vyhlídkového kola London Eye jsme viděli celý Londýn. A v muzeu voskových figurín se každý 
mohl vyfotit se svým idolem. I za krátkou návštěvu v Anglii jsme se vrátili plní nových zážitků a vědomostí, 
které nám poskytl známý cestovatel, náš průvodce pan Machovec. Domů jsme přivezli mnoho fotek a dárečků. 
Celkově se nám Anglie líbila a určitě návštěvu někdy zopakujeme. 
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