
Jazykový pobyt ve Velké Británii 
V první polovině října se dvacet vybraných žáků osmé a devátých tříd vypravilo na 

týdenní jazykový pobyt do Velké Británie. Výjimečným zážitkem byla pro většinu již samotná 

cesta, první setkání s anglicky mluvícími celníky v Calais a následně pak přejezd trajektem do 

Doveru, kde nás přivítaly v ranních hodinách bílé útesy. 
Třebaže jsme byli po dlouhé cestě unaveni, čekal nás hned první den v Londýně 

pořádný celodenní výšlap, při kterém jsme prošli místy, která se nejvíce zapsala do historie 

Londýna (Big, Ben, Houses of Parliament Westminster Bridge, Downing Street, Buckingam 

Palace, Trafalgars Square i Chinatown). První den v Londýně jsme zakončili vyhlídkovou 

jízdou na London Eye. 
Poté jsme se autobusem přesunuli do jihoanglického Eastbourne, kde si žáky rozebraly 

jednotlivé rodiny. Přes počáteční obavy žáci směle konverzovali se svými ´domácími´ a 

zažívali na vlastní kůži, jaké je to žít v cizí zemi. 
Během následujících tří dnů jsme podnikali rozmanité výlety na jihoanglickém pobřeží 

(křídové útesy Beachy Head, pás útesů Seven Sisters, návštěva Hastings a jeho pašeráckých 

jeskyň nebo prohlídka mořského světa v Sea Life Centre a návštěva exotického královského 

paláce v Brightonu) a žáci trávili tři odpoledne výukou v anglické jazykové škole. 
Náš pobyt v Anglii jsme ukončili opět pěší procházkou po Londýně, a to od katedrály 

sv. Pavla, prošli jsme kolem Tate Gallery, divadla The Globe, spatřili jsme loď Francise 

Drakea i HMS Belfast a přes Tower Bridge jsme se dostali k Tower of London. Tam nás 

čekala vnitřní prohlídka a po ní jsme se vypravili lodí po Temži až k nejstaršímu parku 

Londýna – Greenwich a ke královské observatoři, do míst nultého poledníku. Naprosto 

unaveni, ale spokojeni jsme se vydali na cestu domů. 

Věříme, že střetnutí s anglickou kulturou i mnoho příležitostí procvičit si jazykové 

schopnosti a dovednosti žáky nadchlo a nabudilo je k dalšímu studiu a poznávání světa. Pro 

všechny byl zájezd do Anglie velkým zážitkem a nezbývá nám, než si přát, abychom si mohli 

podobný výlet někdy v budoucnu zopakovat. 
 

 

 


