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Začátkem nového školního roku se někteří studenti gymnázia vypravili na poznávací zájezd do Anglie.
Krásných šest dní na Britských ostrovech prožilo 45 studentů z různých tříd vyššího gymnázia. Cesta
byla sice dlouhá, ale zážitků bylo spousta a rozhodně stály za to.

Bílé skály Doveru nás po klidné plavbě trajektem uvítaly v brzkých ranních hodinách a poté již nebylo
do Londýna daleko. Dva dny strávené v Londýně nám umožnily zhlédnout jak západní, tak východní
část města se všemi impozantními místy. Navštívili jsme například čtvrť Greenwich, kde jsme společně
překročili nultý poledník, který tudy prochází. Tower Bridge včetně procházky po prosklené části lávky
vysoko  nad  zemí  většinu  studentů  upoutal  natolik,  že  málokterý  nevlastní  fotografii  s pohledem
z výšky na život pod vlastníma nohama. Londýnský hrad Tower, jenž má téměř tisíciletou historii, nám
nabídl expozici korunovačních klenotů a v největší katedrále Evropy – katedrále svatého Pavla - jsme
zdolali  přes  šest  set  schodů,  než se  nám naskytl  překrásný výhled na Londýn.  Prošli  jsme kolem
Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall,  Downing Street, Trafalgar Square, svezli  se na
London Eye s ohromujícím výhledem na Londýn a utratili  poslední libry v obchodech na Piccadily
Circus či Oxford Street.

Nebydleli jsme v Londýně, nýbrž v městečku Waterlooville, vzdáleném od hlavního města asi hodinu
a půl  cesty  autobusem.  Místní  rodiny,  do  kterých  jsme  byli  po  dvojicích,  trojicích  či  čtveřicích
rozděleni, byly velmi milé a přátelské. Díky nim jsme měli možnost poznat jejich každodenní život
a okusit tak zcela jiný životní styl, než známe. Každé ráno, kdy jsme se znovu sešli v  autobuse, jsme si
měli o čem povídat a výměna informací, co kdo měl k večeři, patřila k nejoblíbenějším konverzačním
tématům.  Mnozí  totiž  ochutnali  jídla,  jež  nikdy  v životě  neokusili,  ba  dokonce  je  ani  nedokázali
pojmenovat, ať už se jednalo o hlavní jídlo či dezert.

O tom i mnohém jiném jsme si povídali při našich každodenních výletech na různá další místa, např.
do  Stohehenge,  do Portsmouth,  kde  jsme  prozkoumali  vlajkovou  loď  admirála  Nelsona  a  také
zajímavé námořní muzeum, do Portchestru, Chichestru, Winchestru a v neposlední řadě do Salisbury
s raně gotickou katedrálou a její nejvyšší  kostelní  věží  v Anglii  (123 m),  kde jsme si  také prohlédli
vystavený originál Velké listiny svobod.

Spokojenost, zvídavost a nadšení studentů jistě podpořilo pěkné počasí a příjemná  atmosféra nás
provázela po celou dobu zájezdu.

Hodnocení zájezdu studenty:

V Anglii jsem byla úplně vším nadšená. S rodinou jsme si hodně povídali, vyměnili email, fb. Památky 
jsem si užila, obzvlášť Londýn. Eliška Bártová

Super výlet s výborným programem, bezva partou a ještě lepší průvodkyní. Jan Turza

Líbilo se mi, že se k nám po celou dobu zájezdu všichni chovali velmi mile a byli ochotni nám se vším 
pomoci. Anna Šedá

Super možnost seznámení s jinými zvyky, tradicemi a místy. Škoda, že to nebylo delší. Adéla 
Svobodová

Nejvíce jsem si užil prohlídku muzea námořnictví v Portsmouth.  Adam Plucek

Velice se mi líbil program, který jsme měli naplánovaný, ale nejvíce jsem si užil pobyt v anglických 
rodinách a konverzaci s nimi. Vít Gaizura



Účastníci zájezdu před “Buckinghame Palace”.

Žáci předvádějí “Stonehenge”.



Před lodí Jejího Veličenstva Victory v Portsmouth.


