
Po stopách skotské historie 

 

Letos v květnu vyjela skupina 26 žáků 6. – 9. tříd pod vedením pí. uč. Kráslové a pí. uč. 

Wladařové opět poznávat nejen krásy Velké Británie, ale také se přesvědčit, zda jejich znalosti 

anglického jazyka a dovednosti postarat se sami o sebe jsou v praktickém životě již 

upotřebitelné. Každý se s tím „popral“ podle svých možností. Opět se potvrdilo, že na věku 

vždy nezáleží… 

Tentokráte se jednalo o poznávací zájezd po Skotsku. Každý den jsme se vydávali za krásami 

tamní přírody a historie. To vše bylo doprovázeno velmi podrobným výkladem naší paní 

průvodkyně Marcelky, která nám již několik let zpestřuje program nejen aktuálními 

informacemi, ale přidává i velmi prospěšné rady a životní moudra, kterých není nikdy dost… 

Jak již název programu „Starobylé Skotsko“ sám napovídá, nechávali jsme se během 

každodenních výletů vtáhnout do dávné historie, která bohužel nebyla vždy bez bojů a 

krvavých nesvárů. Program byl pestrý, viděli jsme toho hodně a také jsme toho hodně najeli. 

Děti tak strávily cestováním v autobuse větší část času, než tomu bylo loni, kdy program byl 

rozložen na výuku anglického jazyka a malé výlety. Zde předkládám program a můžete sami 

posoudit, co vše jsme viděli a dělali: 

Sobota: v 11 hodin dopoledne jsme přijeli do Amsterodamu. Následovala rychlá prohlídka 

města, která začínala i končila u hlavního železničního nádraží. Měli jsme možnost zhlédnout 

nejznámější místa jako např. Královský palác, Burzu architekta Berlageho a dům, kde žil 

Rembrandt. V 15.00 jsme se pomalu nalodili a ubytovali ve čtyřmístných kajutách 

s příslušenstvím, kde jsme strávili příjemnou noc. 

Něděle: V 10.00 místního času jsme připluli do Newcatslu a pokračovali dále přes sever Anglie 

do Skotska. Zastavili jsme se u opatství Jedburgh, v Melrose Abbey, kde je pochováno srdce 

skotského krále Roberta de Bruce a v Linlithgow Palace, rodiště Marie Stuartovny. Večer 

ubytování v rodinách ve Stirlingu a okolí. 

Pondělí: Výlet severozápadně od Stirlingu přes největší skotská vřesoviště  Rannoch Moor, 

údolí Glen Coe, zastávku u Fort Williamu – soustavy osmi zdymadel na Kaledonském kanálu. 

Vyfotili jsme si z dálky největší horu Velké Británie Ben Nevis a dojeli až ke slavnému jezeru 

Loch Ness s romantickou zříceninou Urguhart Castle na jeho břehu.  

Úterý: Prohlídka v místě pobytu, návštěva Stirling Castle s krásnou vyhlídkou na celé město, 

odpoledne plavba po jezeře Loch Katrine, které je zasazeno do malebné i drsné krajiny Rob 

„Roye“ MacGregora a Waltera Scotta, hrdiny skotské historie. Dále následovala exkurze 

v místní palírně Whisky Deanston distillery, kde si přišli na své především milovníci předmětu 

chemie, a mohli tak sledovat celý proces výroby této slavné skotské lihoviny. 

Středa: Středa patřila hlavnímu městu Skotska Edinburghu. Prohlídka slavného Edinburgh 

Castle, kde jsou uloženy korunovační klenoty Skotska, které jsme také viděli. Dále následovala 

procházka městem po Royal Mile až k Princess Street, kde bylo volno i na radostné nákupy. 



Čtvrtek: Ve čtvrtek nás čekalo opět balení s myšlenkami na návrat domů. V ranních hodinách 

odjezd do Anglie směr Newcastle. Cestou jsme se zastavili u Falkrik Wheel, zdymadla 

spojujícího dva plavební kanály s rozdílnou úrovní hladin. Technické provedení je založeno na 

Archimédově zákoně, děti si mohly opět zopakovat jeho znění. Dále ještě jedno zastavení na 

anglické půdě ve městě Durham. Potom nalodění na trajekt, opět příjemné přespání v kajutách 

a přeplutí do Amsterodamu. 

Pátek: Před polednem jsme vyrazili z Amsterodamu, přes Holandsko a Německo do Čech. 

Přijeli jsme s dvou a půl hodinovým zpožděním ve 1.30h v sobotu ráno, jelikož byl velký provoz 

na dálnici u Drážďan.  

Závěrem si dovolím ještě malou poznámku týkající se další životní zkušenosti. Měli jsme 

tentokrát bohužel možnost více poznat systém zdravotní péče a to ve chvíli, kdy jsme 

potřebovali nutně vyšetřit a zkonzultovat další průběh léčby u jedné naší žákyně. Setkali jsme 

se s neochotou a nezájmem tamních nemocnic a dalo nám hodně práce a námahy, než jsme 

se k nějakému vyšetření dostali. V té chvíli jsme si všichni svorně říkali: „Zlaté české 

zdravotnictví!“ Nakonec vše ale dobře dopadlo a to je to nejdůležitější. Opět, jako vždy, dobré 

zážitky vytěsní z našich pamětí ty nepříjemné a zůstanou tam jen ty pěkné. A to je dobře. 

Protože pak už se opět můžeme těšit na ty další, nové zájezdy, ať už v podobě poznávacích 

nebo spojených s výukou angličtiny. Vždy je to prospěšné a obohatí nás to. 

 

                                                                                                                                             Hana Kráslová 

 

 

 

 


