
Londýn – sen žáků splněn
Touha žáků a žákyň naší školy podívat se do Londýna se konečně zrealizovala. O 
Londýně věděli mnoho, ať už z hodin dějepisu, zeměpisu, češtiny, ale hlavně 
anglického jazyka. Své dovednosti a znalosti mohli plně využít.
Paní učitelka Kolářová, která je známá dobrými vztahy se svatým Petrem, zase 
zařídila skvělé počasí. Skvělé je slabé slovo. Na anglické poměry to bylo absolutně 
vynikající. Azurové nebe, slunečno, mírný vánek to bylo přesně počasí, které se nám hodilo.
Šestnáctihodinová cesta byla úmorná, ale tahle oběť stála za to. Když jsme se ubytovali, vyrazili jsme do 
víru velkoměsta. Prohlédli jsme si důležité dominanty londýnského centra majestátné Londýnské oko, 
úchvatný parlament a vedle něj tyčící se Big Ben, nejznámější adresu Downing street číslo 10 (sídlo 
premiéra Velké Británie), či skvostné Westminsterské opatství.
Druhý den byl ve znamení nejoblíbenějšího „sportu“ a to nakupování a to v Primarku a SOHO. Nejen naše 
shopping children si dokázaly vybrat oblečení, které bylo opravdu za hubičku. Prostě za 250 – 300 korun 
nekoupíte v Praze v obchodě džíny. Společně jsme stihli se podívat na Trafalgar square, kde pan učitel 
Červený položil známou zapeklitou otázku z Cimrmanovy hry „Blaník“ (Který ze spolubojovníků mohl 
říci svému veliteli: „Zavři oko a spi.“ Měli tři možnosti a) Žižka, b) Nelson, c) Kutuzov – A je správně, 
Žižka jako jediný uměl česky). Tato otázka se vázala Nelsonovi, jehož socha je dominantou tohoto 
náměstí. Procházeli jsme také Piccadilly Circus. Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. První 
skupina s paní učitelkou Kolářovou se vydala na známé tržiště Camden town a Baker street k muzeu 
Sherlocka Holmese. Druhá skupina s panem učitelem Červeným a paní učitelkou Harenčákovou zvolila 
cestu po Temži. Lodí jsme vyjeli okružní jízdou až ke Greenwichské observatoři a nultému poledníku, 
který všichni známe z hodin zeměpisu. Zpátky jsme se vydali nejznámějším anglickým dopravním 
prostředkem Doubledeckerem.
Třetí den jsme se společně vydali na střídání stráží, které bylo poněkud konzervativnější, než to, které 
jsme viděli v Budapešti. Buckingham palace nám tedy neunikl. Poté naše kroky směřovaly přes 
Buckinghamské zahrady až do nejznámějšího parku do Hyde parku. Sedli jsme si do trávy a piknikovali. 
Po zasloužené relaxaci jsme se opět rozdělili na dvě skupiny, kdy část žáků a žákyň šla s paní učitelkou 
Kolářovou do China townu a na Oxford street, druhá skupina se vydala po stopě Beatles na Abbey road 
(viděli jsme slavný přechod pro chodce, po kterém přecházeli čtyři Brouci), dále na King´s Cross na 
nástupiště 9 ¾, které je známé z Harryho Pottera a nakonec část dětí šla s paní učitelkou Harenčákovou do 
Camden Townu a část na fotbalový stadion FC Chelsea.
Vyvrcholením našeho výletu byla noční procházka Londýnem, který jsme tak mohli vidět i z jiné 
perspektivy.
Samozřejmě, jak je u nás obvyklé, jsme spojili naše cestování se sportem a to cheerleadingem.  U Big 
Benu a v Hyde Parku jsme postavili pyramidy a v rukou jsme měli vlajky naší republiku i naší školy.
V letošním školním roce Klub cestovatelů nekončí, čeká jej výlet kousek za hranice a to do Německa do 
Drážďan, kdy žáci devátého ročníku mohou předvést své znalosti z dějepisu a zeměpisu. 
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