Poznávací zájezd kvinty a sexty do Velké Británie
Ve dnech 8. - 14. 9. se žáci kvinty a sexty zúčastnili poznávacího zájezdu do Velké Británie. Jeli
s námi paní učitelky Žampachová, Mezulianiková a Nechvílová.
Odjíždeli jsme v neděli dopoledne od budovy školy. Dlouhou cestu do francouzského
přístavního města Calais jsme si krátili sledováním filmů a dokumentů s britskou tématikou.
V pondělí kolem druhé hodiny ráno jsme se nalodili na trajekt plující do Doveru. Za necelé dvě
hodiny jsme dorazili do Velké Británie. Z Doveru následovala nedlouhá cesta do Brightonu.
Město jsme si krátce prošli a pak jsme navštívili královský palác a muzeum podmořského života
SeaLife. Navečer jsme se rozdělili do dvojic a trojic a jeli se ubytovat do našich hostitelských
rodin.
V úterý nám začala třídenní výuka v jazykové škole Olivet Language School v Brightonu. Po
dopoledním vyučování jsme se jeli podívat na křídové útesy Seven Sisters, a pak jsme se vrátili
do Brightonu a odtud zpět do rodin.
Ve středu po škole jsme měli volný čas ve městě, který většina z nás využila k návštěvě atrakcí,
restaurací a obchodů, kterých bylo v Brightonu opravdu hodně.
Ve čtvrtek, což byl náš poslední školní den, jsme dostali certifikáty od školy, jako doklad o
splnění jazykového kurzu. Odpoledne jsme jeli navštívit středověké město a hrad Arundel.
V pátek ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a vyrazili do Londýna. Město
jsme si bohužel z časových důvodů neužili tak moc jako Brighton, ale celé město jsme viděli z
Londýnského oka a zblízka jsme si prohlédli ty nejvýznamnější dominanty jako napříklady
Tower Bridge, Westminsterský palác nebo Buckinghamský palác.
Navečer jsme se vydali na cestu do Doveru a ještě před půlnocí jsme vypluli do Calais. Celou
sobotu jsme strávili na cestě, až jsme odpoledne konečně dorazili do Židlochovic.

A jak se nám tam vlastně líbilo?
Jitka Ondryhalová, kvinta : Anglie byla krásná, nejvíce se mi líbil Brighton. Určitě se tam někdy
vrátím.
Jana Scheerová, kvinta : Nejvíc se mi líbil SeaLife, a taky útesy Seven Sisters.
Barbora Pospíšilová, sexta : Anglie byla úžasná, líbil se mi Brighton a výlety do okolí i výuka v
jazykové škole. Ubytování v rodinách bylo skvělé. Nebyla jsem nijak nadšena z návštěvy

London Eye a bylo by lepší do příště klidně vynechat pár památek a nechat v Londýně víc
rozchodů.

Tímto bych za všechny účastníky chtěla poděkovat paním učitelkám, a hlavně paní učitelce
Nechvílové, za skvělou organizaci nádherného zájezdu.
Karolína Mikesková, kvinta

