Za poznáním jsme vycestovali do Anglie
Je to už nějaký rok zpět, kdy naše škola naposledy vzala své žáky na zahraniční
poznávací exkurzi, proto jsme s nadšením přijali nabídku ZŠ Planá nad Lužnicí na
doplnění jejich autobusu do Anglie. Nelze se proto divit, že vybraní žáci 7., 8. a 9.
třídy byli patřičně natěšeni na vše, co zájezd obnáší včetně zajímavého programu.
První den, nad ránem, jsme se nalodili na trajekt v Calais, který nás zavezl do
anglického přístavu Dover. Plavit se na tak velké lodi byl pro žáky i učitele velký
zážitek. Z Doveru jsme přejeli do Londýna, kde nás čekala celodenní procházka
centrem - Greenwichská observatoř (nultý poledník), bitevní loď HMS Belfast,
Tower Bridge, Tower of London a lanovka přes řeku Temži k O2 aréně. Večer si pro
skupiny žáků přijeli jednotlivé anglické rodiny.
Druhý den se naštěstí mírně oteplilo a vylezlo i sluníčko, díky čemuž vynikly
výhledy z krásných křídových útesů na Lamanšský průliv. Prohlídka Královské
rezidence a Podmořského světa v přímořském Brightonu jen podtrhla celkově
vydařený den.
Na třetí den se všichni těšili nejvíc! V plánu byla totiž návštěva hradu Windsor,
kde se zrovna nacházel královský pár Harry s Meghan s jejich čerstvě narozeným
chlapcem a posléze návštěva filmových studií Warner Bros, které jsou věnovány
fenoménu Harry Potter. Troufám si tvrdit, že to byl pro všechny nezapomenutelný
zážitek.
Poslední den byl věnován opět Londýnu, tentokrát spíše historickému jádru.
Nejdříve jsme se projeli v kabince London Eye, odkud byly nádherné výhledy na celý
Londýn. Posléze jsme prošli kolem British Parliament na Trafalgar Square a
Piccadilly Circus. Kvůli hustému dešti jsme uvítali změnu programu a populárním
červeným Double Dackerem jsme se přemístili do překrásné budovy Natural History
Museum, kde jsme mohli přes dvě hodiny obdivovat kostry dinosaurů či vzácné
drahokamy. Navečer jsme se vrátili do autobusu, jehož pohodlí jsme po náročném a
propršeném dni velmi uvítali. S mírným smutkem, ale krásnými zážitky, jsme opustili
Londýn i celé Spojené království a vrátili se do rodného Česka.
Na závěr musíme ocenit naše žáky, kteří byli opravdu skvělí, zodpovědní a
plnili vše, na čem jsme se domlouvali. Nezbývá než doufat, že se z podobných
zahraničních exkurzí stane tradice nežli výjimečná událost.
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