
Zájezd do Londýna 14.10.-20.10.2015 

 

Díky dotaci z Evropské Unie mělo 22 žáků naší školy možnost podívat se na týden do Londýna a vidět 

mnohé z jeho památek. Především tu pro ně ale byla příležitost zažít si výuku na Oxford International  

Education school v Greenwich, kde žáci strávili dvě odpoledne. 

Náš výlet vypadal takto: 

První den- přejezd přes Německo, Belgii, Francii do Calais, kde jsme se v brzkých ranních hodinách 

nalodili na trajekt, následoval přejezd do Londýna. 

Druhý den-centrální Londýn- viděli jsme Big Ben, Houses of Parliament, Westminsterské opatství, 

Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, pevnost Tower. Odpoledne se nám naskytla možnost užít si 

cestování londýnským metrem, jímž jsme se přesunuli k Tower Bridge. Zde jsme si v podzemní části 

prohlédli strojovnu, která díky parnímu pohonu umožňovala v dřívějších dobách zvedání mostu.  

Následoval opět přesun metrem a odjezd autobusem do městské části Bexley, kde na nás jako 

všechny další večery čekala auta a odvoz k rodinám.                                           

   Městská část Bexley                  

 

Třetí den – městečko  Rochester + výuka v Greenwich 

Třetí den jsme zavítali do přímořského městečka Rochester, které leží na řece Medway. V městečku 

jsme se podívali do Katedrály sv. Ondřeje, kterou si děti mohly prohlédnout i zevnitř.  Další zajímavou 

památkou je zde Rochesterský hrad, u nějž jsme si mohli prohlédnout alespoň hradby. Náš výlet do 

Rochesteru jsme uzavřeli návštěvou muzea Charlese Dickense. 

Po krátkém rozchodu následoval přesun autobusem do londýnské části Greenwich. Zde jsme se 

s dětmi prošli ulicí podél Temže a pak už byl čas děti odvést do školy.  Ve škole si naše žáky přebrali 

zahraniční lektoři, načež následovala výuka v anglickém jazyce, kdy si děti mohly vyzkoušet různé 

aktivity a výuku také z jiného pohledu. 

 



městská část Greenwich 

   

Čtvrtý den- Duxford + Cambridge  

Cestou do univerzitního města jsme se zastavili v Duxfordu v Imperiálním válečném muzeu. Zde jsme 

prošli několik obrovských hal, jejichž velkolepé expozice nám přiblížily historii britského letectví, bitvu 

o Británii, vylodění v Normandii, britské vzdušné síly.  

Cambridge-známé univerzitní město, kde jsme viděli několik univerzitních kolejí. Bohužel nebylo 

možné žádné z nich navštívit, neboť zde zrovna probíhaly promoce.  Prošli jsme se tedy městečkem, 

děti pak dostaly rozchod. 

Pátý den- městečko Brighton + pobřeží 

Ráno jsme autobusem vyjeli k jižnímu pobřeží Anglie, kde jsme si na ´Seven Sisters´ mohli 

prohlédnout krásné skalní útesy s majákem a o kousek dál se projít po kamenité pláži, odkud mají 

děti jistě mnoho fotografií.  Opět následoval přejezd autobusem, tentokráte do Brightonu-

přímořského letoviska, kde jsme si prohlédli královský pavilon a navštívili nádherné mořské akvárium. 

Šestý den-Greenwich observatoř a poledník + škola 

Poslední den jsme ráno vyrazili opět do Greenwich. Zde jsme se pěšky dostali královským parkem ke 

hvězdárně a nultému poledníku. Poté jsme si prohlédli Námořní muzeum s tematickými expozicemi.  

Skutečně nádhernou prohlídku jsme si pak užili na Cutty Sark – plachetnici, která od roku 1869 

dovážela z Číny čaj a následně pak další produkty jako kávu, bavlnu, uhlí atd. 

Děti se poté opět přemístily do školy, kde následoval odpolední výukový blok. Na konci pak všichni 

žáci obdrželi certifikáty o absolvování jazykového kurzu a nastal čas se odebrat k autobusu, který nás 

bezpečně dopravil domů. 

 

Dle reakcí dětí věříme, že se jim zájezd skutečně líbil, že si z rodin a ze školy si odnášejí cenné 

zkušenosti, a že se jim alespoň některé zážitky natrvalo zaryjí do paměti. 

Poděkování tedy patří všem dětem za to, že i při tak nabitém a náročném programu spolupracovaly, 

že komunikovaly s rodinami, a hlavně, že měly celou dobu dobrou náladu. 

Dále patří náš dík paní ředitelce, bez jejíž intervence by se naši žáci vůbec do Anglie nepodívali. 

Poděkovat bychom měli jistě i paní průvodkyni a pánům řidičům, kteří byli milí a ochotní a díky nimž 

jsme viděli spoustu pěkných míst. 



Zde se můžete podívat na místa, která jsme navštívili… 
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