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Školní jazykový pobyt žáků 8. třídy ve Velké Británii 

 

1.den – v 10.45 hodin jsme plni očekávání vyrazili ze Starého Kolína. 

V Mladé Boleslavi jsme nabrali  4. skupinu žáků, vydali se směr 

Rozvadov a dále přes Německo, Belgii a Francii. 

2.den - ve francouzském Calais jsme se nalodili na trajekt a v 5.45 

českého času (4.45 britského času) vypluli přes kanál La Manche do 

anglického Doveru.  Během 1,5 hodinové cesty stihly děti projít celou 

loď a utratit spoustu peněz. Na britské půdě konečně zavřely pusy, 

usnuly a vydrželo jim to až do Londýna. V 10.30 jsme se vydali na 

procházku po staré části Londýna tzv. City of London, prohlédli si 

Katedrálu sv. Pavla a Tower of London. Počasí je příjemné, 14. 

stupňů, zataženo.  Poté jsme se lodí přesunuli do části zvané 

Greenwich a prohlédli si námořní museum Maritime Museum. Začalo 

se smrákat a my se vydali prozkoumat nultý poledník. Pomalu jsme se 

přesunuli k místu, kde nás opět nabrali páni řidiči po absolvování 

povinného devítihodinového odpočinku. Proto se naše čekání trochu 

protáhlo a na ubytování do rodin jsme dorazili až v 21.30. Bylo to 

velice náročné, o to víc jsme si užili postýlky. Nevím jak ostatní, ale já 

jsem o sobě následujících 7 hodin vůbec nevěděla.  

Postřeh dne: na náměstí u Tower of London si hraje skupinka 20 dětí, 

kterou dozoruje 7 dospělých. Na děti nikdo nekřičí, ani když zlobí. Jak 

vypadá situace u nás? 20 dětí dozoruje 1 učitel a křičet musí, jinak by 

ho nikdo neslyšel. 

3.den – po krátkém spánku jsme se v 7.30 opět setkali na parkovišti a 

vyrazili do blízkého městečka Southwick, kde na nás čekali místní 

lektoři. Žáci byli rozděleni do 3 skupin a následující 3 hodiny strávili 

při výuce anglického jazyka. Bohužel nám učitelům nedovolili účast 
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v hodinách a tak žáci museli bojovat sami. V poledne jsme se opět 

vydali směr Londýn, tentokrát navštívit překrásný přepychový palác 

Hampton Court včetně krásných zahrad a labyrintu. Počasí bylo 

nádherné, 14 stupňů a jasno až polojasno. V 17.45 jsme se vydali 

zpět, těšili se, že si tentokráte více popovídáme s rodinami a předáme 

jim dárky.  

Postřeh dne: skromnost Angličanů absolutně ve všem, v prostoru, 

jídle, spotřebě energií... Bydlí na malém prostoru ve 3 místnostech a 

bez váhání přijmou cizince na ubytování. Nemají záclony ani žaluzie a 

nikoho ani nenapadne se koukat do oken. A nic neřeší. Absolutní 

pohoda. V parku u Hampton Court jsme krmili veverku, přišla až 

k nám. Jen doufám, že neměla blechy. 

4.den – od rána prší a my vyrážíme na pobřeží prohlédnout si 

vápencové útesy. Fičelo tak, že nás to skoro odneslo, ale aspoň si 

přivezeme krásné kameny jako suvenýry. Cestou zpět jsme v 

přímořském městě Brighton navštívili akvárium Sea Life Centre 

se žraloky, chobotnicemi a obřími želvami.  Následovala prohlídka 

města, ale jelikož jsme dle očekávání byli úplně mokří a vítr nám bral 

deštníky, moc jsme toho neviděli. Ale na druhou stranu jsme se 

dostali do nejlevnějšího nákupního domu Primemark, takže někteří 

jsou už konečně spokojeni a během 45 minut utratili další spoustu 

peněz. Na molu si někteří zakoupili fish&chips a vyrazili jsme zpět do 

Southwicku na další výuku angličtiny. K večeru jsme ještě zaskočili do 

místního obchoďáku koupit něco na zub a hurá do rodin. 

Postřeh dne: nestihnete-li na zelenou přejít ulici, již nevstupujte do 

vozovky.  Auta vám v žádném případě nedají přednost a najíždí téměř 

na paty. 

5.den – 15 stupňů, zataženo. Dnes jsme si mohli trochu „přispat“, 

sraz u autobusu byl v 8.00. Naposledy na nás čekají naši lektoři. 
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Všichni žáci úspěšně absolvovali kurz angličtiny, získali certifikát a po 

výuce se celá skupina vyfotila před školou. Odjíždíme do skanzenu 

v Chichestru, kde jsme si prohlédli stavby z 11. Století. Děti si 

popovídaly o historii vaření, způsobu života a zmáchaly se v tamním 

rybníce, kde rukama chytaly nádherné kapry. V Chichestru jsme 

navštívili historické jádro města s katedrálou a poté jsme měli 

možnost nakoupit suvenýry v malebných uličkách. Naposledy 

odjíždíme do rodin. Někteří s nadšením a trochu smutní, že už rodinu 

neuvidí, jiní s hrůzou, co zase dostanou k jídlu a vzpomínkou na řízky, 

které jsme zbaštili v autobuse. 

Postřeh dne: S úklidem si nedělají vrásky, jak v domácnostech, tak na 

okraji Londýna. Ale zase jsou v pohodě. Překvapuje mě jejich 

nezdravé stravování. Jedí pouze polotovary, čipsy, sladkosti a fast 

food a cpou to nejen těm nejmenším dětem ale dokonce i psům.  

6.den – je 14. stupňů, zataženo. Před odjezdem jsme se lehce 

vystresovali, jelikož Valča nemohla najít pas. Naštěstí se našel a s 20ti 

minutovým zpoždění vyrážíme do Londýna na poslední náročnou 

prohlídku města. Ostatní školy navštívily muzeum voskových figurín, 

ale pro vysoké vstupné jsme se rozhodli tuto prohlídku vynechat a 

zaskočili do místních obchůdků pro suvenýry. Prohlédli jsme si místní 

nádraží, vlaky a společně s ostatními školami se přesouváme 

k Buckinghamskému paláci. Královna bohužel nebyla přítomna, 

pravděpodobně se věnovala významné návštěvě, čínskému 

prezidentovi. My běžíme dále k náměstí Trafalgar Square, Piccadilly 

Circus a Covent Garden, kde se můžeme kochat výlohami luxusních 

obchůdků, projít si tržnici a zastavit se u místních mladých umělců, 

předvádějících různé kousky. Ještě proběhne nákup jídla na zpáteční 

cestu a vše završíme projížďkou na obřím kole London Eye. Pohled na 

noční rozsvícený Londýn byl opravdu úchvatný. Nasedáme do 
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autobusu, značně unaveni odjíždíme do Doveru a v 23.00 hod 

přejíždíme z ostrova na pevninu. 

Postřeh dne: na London Eye na nás ochranka zkouší pár českých slov. 

Není se čemu divit, českých skupin je tu opravdu hodně. Nejednou se 

mi podařilo mluvit na úplně cizí děti.   

7.den – teplota klesá a my se přibližujeme k České Republice. Po 

drobných nevyhnutelných změnách v zasedacím pořádku autobusu se 

děti konečně uklidnily a spíme až do 9. hodin ráno.  Do Starého Kolína 

jsme přijeli v 17.30.  

Sláva nazdar výletu, zmokli jsme jen jednou a už jsme tu a všem se to 

moc líbilo. 

Katka Málková 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


