Jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii (6. – 12. 11. 2015)
(Dotační program EU, Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání)
Začátkem listopadu jsem se s vybranými žáky naší školy zúčastnila jazykového a poznávacího
zájezdu do Anglie. Doprovázely mě paní učitelky Debora Zemenová a Zuzana Mezulianíková. Cílem naší
cesty bylo univerzitní městečko Oxford. Naši žáci zde našli v britských rodinách dočasný domov. Mohli
tak poznat místní zvyky, procvičit si jazyk a poznat nové přátele.
Naše cesta začala v pátek ráno odjezdem od gymnázia, kde nás čekal luxusní autobus, usměvaví
řidiči a milá paní průvodkyně. Po dlouhé cestě přes Německo, Belgii a Francii, jsme se dostali v časných
ranních hodinách do Londýna. Naše poznávání hlavního města Velké Británie začalo u olympijského
stadionu O2. Zde jsme nechali odpočinout náš autobus a dále jsme se přepravovali pouze londýnským
metrem, což při našem počtu - 45 žáků nebylo vůbec jednoduché. Nejprve jsme se prošli po části West
End a Westminster. Od katedrály Westminster Abbey jsme přešli po ulici Whitehall až na Trafalgarské
náměstí. Před budovou Buckinghamského paláce jsme si počkali na výměnu stráží. Krásný výhled na
Londýn jsme si užili z London Eye a celý den jsme ukončili návštěvou muzea voskových figurín. Večer
jsme se konečně dostali do Oxfordu, kde si nás postupně přebraly rodiny a my jsme se mohli konečně
jít ubytovat, najíst a vyspat.
Následující den byla neděle a tudíž čas na další výlet. Tentokrát jsme se rozjeli do oblasti Cotswolds.
Zastavili jsme se ve vesničce Bourton on the Water, která nám poskytla typický obraz jihoanglického
venkova. Další zastávkou byl hrad Warwick a nakonec jsme se přesunuli do Stradfordu upon Avon, což
byl cíl našeho nedělního výletu. Zde jsme si prohlédli rodný dům a hrob nejznámějšího anglického
dramatika Williama Shakespeara.

Další dva dny dopoledne žáky čekala výuka v místní jazykové škole. Všichni žáci se opravdu těšili, že
poznají styl a metody výuky jazyka přímo v Anglii. Na základě rozřazovacího testu, jehož výsledky jsme
posílali do školy již předem, se žáci rozdělili do tří skupin, ve kterých výuka probíhala.

V pondělí po výuce jsme se všichni ještě plni dojmů ze školy přesunuli do centra Oxfordu a prošli se
kolem nejznámějších nábožensko-akademických památek. Největší zájem u našich studentů vyvolala
návštěva koleje Christ Church známá díky natáčení Harryho Pottera. Centrum Oxfordu je poměrně
malé a pohodlně se dá projít během jednoho dne. V úterý po škole jsme se vydali na blízký Blenheim
Palace, kde se v roce 1874 narodil Winston Churchill. Komentovanou prohlídku v angličtině jsme si
všichni báječně užili.
Ve středu ráno jsme si užili v rodinách poslední snídani, rozloučili jsme se a vyrazili směr Londýn.
Prohlédli jsme si další část tohoto evropského velkoměsta, ze které na nás největší dojem bezpochyby
udělala vyhlídková lanovka Emirates.

Je to poměrně nová londýnská atrakce postavena kvůli Olympiádě v roce 2012, aby přepravovala
sportovce od nádraží Royal Victoria ke sportovištím. Jako trpaslíci jsme si připadali mezi mrakodrapy
v části Canary Wharf. A když už jsme byli v Londýně, tak jsme nemohli vynechat ani ochutnávku tzv.
street food na Borough Market. Z Londýna jsme odjížděli večer od Greenwiche, ale bohužel park byl
v tu dobu již uzavřen a nedostali jsme se dovnitř. Unaveni po celodenní prohlídce Londýna jsme nasedli
do autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů.
Musím všechny žáky pochválit za chování a spolehlivost, se kterou dodržovali pokyny paní
průvodkyně a i díky tomu jsme neměli během pobytu nejmenší problémy. Chování našich žáků
vyzdvihla i sama paní průvodkyně. Myslím, že pobyt v Anglii si všichni žáci nesmírně užili a budou na
něj rádi vzpomínat.
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