„Krásy jižní Anglie + Londýn“
Ve dnech 17.3.-22.3.2019 se konal jazykově-poznávací zájezd pod názvem „Krásy jižní
Anglie + Londýn“. V neděli 17.3. v odpoledních hodinách jsme autobusem vyrazili směr
Anglie přes Německo, Belgii a Francii do přístavního města Calais. Zvládli jsme pasovou
kontrolu, nastoupili na trajekt a během dalších 90 minut jsme překonali průliv La Manche
(English Channel), viděli jsme „bílé skály doverské“ a v ranních hodinách jsme se přepravili na
území Velké Británie.
V pondělí 18.3. jsme začali v hlavním městě Velké Británie, tj. v Londýně. Prohlídku
této nádherné metropole jsme začali vyhlídkovou jízdou lanovkou přes řeku Temži (O2
aréna, severní Greenwich), nadzemní dráhou jsme projeli kolem nejmodernější čtvrtě
Docklands až do srdce Londýna (City of London). Zde jsme navštívili Tower of London (bývalé
královské sídlo, bývalé vězení i současná výstava korunovačních klenotů a historických
zbraní). Obdivovali jsme zde také most Tower Bridge i neznámější londýnské mrakodrapy
(např. Gherkin – okurka nakládačka, Shard – nejvyšší stavba Londýna vysoká 310 m).
V úterý 19.3. jsme se během slunného dopoledne pohybovali na překrásných
křídových útesech Beachy Head, prošli jsme se po útesech kolem dvou historických majáků a
užívali výhled na nejznámější bílé útesy Seven Sisters. Dále nás čekalo populární přímořské
město Brighton, kde jsme viděli královský palác v orientálním stylu Royal Pavilion, prošli čtvrť
středověkých uliček The Lanes a žasli nad krásami vodního světa v atrakci Sea Life (obrovská
akvária se sladkovodními i mořskými organismy apod.). Pohodu ve městě Brigton jsme mohli
okusit na přístavním molu Brighton Pier, ochutnat také zdejší atmosféru pobřežní
promenády a posedět na oblázkové pláži.
Ve středu 20.3. jsme zavítali do města Portsmouth, kde jsme si prohlédli námořní
základnu Velké Británie, historické doky s budovami z 18. století, Královské námořní muzeum
a historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru 1805) a HMS
Warrior (první parou poháněná válečná loď na světě) a vrak lodi Mary Rose. Dále jsme se
kochali pohledem na Spinnaker Tower (170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty) a
na katedrálu Portsmouth Cathedral. Večer jsme povečeřeli v našich hostitelských rodinách,
sbalili naše zavazadla a ráno po snídani jsme se už s našimi hostiteli museli rozloučit.
Hned po ránu ve čtvrtek 21.3. jsme se těšili na vyvrcholení celého našeho zájezdu, což
je bezesporu opět hlavní město Londýn. Začali jsme projížďkou po řece Temže (viděli jsme
z lodi např. Tower Bridge, divadlo W. Shakespeara zvané Globe, z dálky Nultý poledník,
největší současný mrakodrap Shard atd. Dále jsme byli v samotném centru města – viděli
jsme sídlo královny Buckingham Palace, část zvanou Westminster, z London Eye jsme viděli

jako na dlani celý Londýn: budovy parlamentu (Houses of Parliament), Big Ben s lešením,
Westminster Abbey, 2poschoďové autobusy (Double Decker Buses), katedrálu St Paul´s
Cathedral atd. Při procházením Londýnem jsme dále navštívili např. Trafalgar Square,
čínskou čtvrť a část SOHO. Naši návštěvu Londýna jsme zakončili v ulici Oxford Street, kde
jsme udělali svoje poslední nákupy. Zpátky k autobusu jsme se přiblížili metrem. Jako
závěrečnou odpolední svačinku před náročnou jízdou jsme si u autobusu pochutnali na párku
s hořčicí a už jsme se vydali směrem k domovu.
V pátek 22.3. kolem 12.30 hod. jsme uviděli budovy naší základní školy, usměvavé
rodiče a mohli přemýšlet, kam se vydáme příště…
Všechny účastníky tohoto zájezdu mohu jenom pochválit, počasí nám skutečně velmi
přálo a vrátili jsme se všichni v pořádku domů.
Mgr. Dana Stružková, vyučující anglického jazyka

