V sobotu 13. 5. 2017 v 14.45 odjíždí skupina žáků 6. – 9. tříd pod vedením pí. Kráslové a Škvorové
na studijně poznávací zájezd do Anglie. Cílem této akce je nejen poznávat zvyky, kulturu a prostředí
navštívené země, ale též zkusit výuku anglického jazyka přímo v tamní jazykové škole. Všichni se už
moc těšíme.
Program je k zhlédnutí zde:
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Od budovy školy odjedeme v odpoledních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a Belgii a
zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, WESTMINSTER
Během noci projedeme Belgií a brzy ráno dorazíme do přístavu ve Francii, abychom se přeplavili
trajektem do Velké Británie. Po vylodění v Doveru se vydáme severozápadním směrem do Londýna,
kde se nejprve projdeme parkem ve čtvrti Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř
a prochází tudy nultý poledník, který společně překročíme. Poté se svezeme lodí po řece Temži
kolem Isle of Dogs, projedeme pod mostem Tower Bridge, kolem hradu The Tower, mineme divadlo
Globe i galerii Tate Modern. Dojedeme do oblasti Westminsteru, pěšky se projdeme kolem
Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester
Square, uvidíme čínskou čtvrť Soho aj. Svezeme se na obřím vyhlídkovém kole London Eye a v
podvečer se s Londýnem rozloučíme. Odjedeme do na ubytování do hostitelských rodin, kde si dáme
večeři a odpočineme si.
3. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, STONEHENGE, SALISBURY
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne navštívíme asi nejslavnější
pravěký megalitický monument v Evropě - Stonehenge. Poté přejedeme do města Salisbury, kde si
prohlédneme krásnou raně gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123 m) a kde se v
kapitulní síni podíváme na vystavený originál Velké listiny svobod, kterou byl donucen anglický král
Jan (známý jako Jan Bezzemek) podepsat v r. 1215. Večer odjedeme zpět na ubytování do rodin, kde
se navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci.
4. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, SWANAGE, CORFE CASTLE
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne se projdeme po křídových
útesech v blízkosti městečka Swanage. Naskytnou se nám překrásné výhledy na pás křídových útesů
známý jako Old Harry Rocks. Poté přejedeme ke hradu Corfe Castle, jehož romantické ruiny
navštívíme. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, kde se navečeříme a odpočineme
si.
5. DEN: DOPOLEDNÍ VÝUKA, BOURNEMOUTH
Po snídani absolvujeme výuku v místní škole (4 x 45 min). Odpoledne strávíme v Bournemouth.
Projdeme se po pláži, podíváme se na zábavní molo, odkud jsou pěkné výhledy na pobřeží včetně
Old Harry Rocks nebo ostrova Wight. V případě zájmu navštívíme místní Oceanárium, poté půjdeme
na hlavní nákupní třídu a nakoupíme si suvenýry. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských
rodin, kde se navečeříme a procvičíme v anglické konverzaci.
6. DEN: HASTINGS
Poslední den v Anglii vyrazíme podél jižního pobřeží do Hastings. Čeká nás pohodový den, během
něhož se projdeme po pěkné oblázkové pláži, navštívíme místní hrad, podíváme se do pašerácké
jeskyně a odpoledne si nakoupíme suvenýry v místních obchůdcích. V podvečer se s jižní Anglií
rozloučíme a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt do Francie.
7. DEN: NÁVRAT DO ČR
Přes noc projedeme Belgií a Německo s potřebnými zastávkami na protažení a toalety. K budově
školy přijedeme v odpoledních hodinách.
P.S. Podle předpovědi počasí bychom měli okusit především sluníčko, ale též malé spršky. Teplota by
neměla tak kolísat jako jsme byli nyní zvyklí zde. Ráno klem 12°C, odpoledne kolem 17°C.
Bournemouth je překrásné historické městečko. Kromě historických obydlí je zde dlouhá písečná
pláž, což je na tomto skalnatém pobřeží dost neobvyklé. Více informací a dojmů až přijedeme. H.K.

