
 
 

Zájezd do Anglie 
Navštívit Londýn je snem mnoha studentů. Nám se to splnilo. 1.6. odjela skupina studentů gymnázia 
Šternberk a žáků Základní školy v Telči směr Anglie. Cesta byla náročná, trvala asi 26 hodin 
(autobus+trajekt).  
Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách, studenti tak měli možnost seznámit se s anglickými 
zvyklostmi (jídlo, bydlení, volný čas a doprava-jízda vlevo).  
Navštívili jsme několik překrásných památek-Tower Bridge, Tower of London, Buckinghamský palác, 
Big Ben, a další. Také jsme zhlédli památku na oslavu nového tisíciletí-London Eye, ze kterého byl 
úchvatný pohled na Londýn. 
Fanouškům Harryho Pottera se vryla do paměti návštěva The Making of Harry Potter, kde jsme byli 
seznámeni s tvorbou filmu. Byly nám odhaleny triky, které se v tomto filmu používali. A mimo jiné 
jsme si také mohli vyzkoušet, např. „létání“ na koštěti jako ve filmu  
Během dní strávených v Anglii, jsme si procvičovali naši angličtinu. A z celého týdne jsme si domů 
přivezli spoustu nezapomenutelných zážitků.   
 

Marie Pospíšilová 
 

 
Sendviče kam se podíváš 

 
Na výlet do Velké Británie jsem se opravdu těšila. Miluji anglickou historii a Londýn mi sám o sobě 
přijde jako okouzlující město. Proto jsem se rozhodla přetrpět i čtyřiadvacetihodinovou cestu 
autobusem a plavbu trajektem, na kterém jsem dostala mořskou nemoc.  



Jen co jsme vystoupili z autobusu a došlápli na anglickou půdu, povedlo se naší české skupince ztratit. 
Po prvním kontaktu s domorodci jsme ale našli správnou cestu a poznávací trasa Londýnem mohla 
začít.         
Nebudu sáhodlouze vyjmenovávat, co vše jsme viděli, protože toho byla opravdu spousta a každý 
zážitek, od přechodu Tower Bridge, přes prohlídku Warner Bros Studios, kde jsme létali na koštěti 
jako Harry Potter a dokonce vyzkoušeli máslový ležák, až po projížďku na London Eye v nás zanechal 
obrovské dojmy. 
Londýn i Oxford, který jsme také navštívili, jsou opravdu krásná města. Mě nejvíce na nich zaujalo 
nezvyklé uspořádání budov. Když chce člověk zachytit povedenou fotografii Tower Bridge, nelze to 
bez všech vysokých mrakodrapů okolo. Směsice moderní a historické architektury působí na první 
pohled opravdu zvášt´ně, ale má něco do sebe. 
Ubytovaní v rodinách nám umožnilo zakusit pravý londýnský život, aspoň co se týče stravování. 
Slavné "Fish and chips" nebo "Jacket potatoes" některým z nás zachutnali, ale po čtyřech dnech už 
jsme všichni měli plné zuby toastů. Divili jsme se, že toasty každý den na oběd a někdy i na snídani 
Angličany neomrzí. V mysli se nám čím dál tím víc častěji objevovala svíčková se šesti knedlíky.  
Proto se také celým autobusem rozezněla sláva, když jsme dorazili zpět domů. 

Míša Kouřilová 

 
 

Exkurze Londýn 
Zájezd do Anglie jsme si moc užili. Byla to pro nás, co se týče angličtiny, veliká zkušenost. Naše 
hostitelská rodina byla také super, byli milí, mluvili s námi a vzali nás na vyhlídkovou projížd´ku po 
Londýně patrovým autobusem. Trochu se nám nelíbilo, že paní průvodkyně občas neměla zvládnutý 
program tak, abychom stihli vše v pohodě. Časy na rozchod mohly být o trochu delší, ale jinak jsme 
byli opravdu spokojení  

 Bratři Šestákovi 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 


