
Zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt žáků základní školy v Londýně 

Na základě Výzvy 56 vyhlášené MŠMT se naší škole podařilo získat grant na projekt  

"S knihou na cestách", jehož součástí byl i výjezd žáků do Anglie.    

Na výběr vzdělávací agentury, která zajišťovala veškerý program, jsme měli šťastnou ruku. 

Díky skvěle sestavenému programu se žákům dostalo mnoho zajímavých poznatků, 

vědomostí a zkušeností. Program rozvíjel kompetence žáků v oblasti zeměpisné, dějepisné, 

přírodovědné, sportovní, v oblasti literatury, výtvarného umění i branné výchovy. 

Bezesporu však velkou měrou pobyt v Londýně přispěl k rozvoji jazykových a 

konverzačních dovedností v anglickém jazyce. 

Naše cesta autobusem započala 29.11.2015 odjezdem od školy a přes Německo, Nizozemí, 

Belgii až do francouzského přístavu v Calais, kde jsme se nalodili v časných ranních hodinách 

na trajekt do Doveru. Plavba trajektem přes kanál La Manche trvala 1,5 hodiny. Odtud naše 

cesta pokračovala do Canterbury, které je významným poutním místem a sídlem arcibiskupa 

anglikánské církve. Následovala prohlídka s anglickým průvodcem středověkého 

historického jádra a středověké katedrály, kde byl zavražděn Thomas Becket. 

Ve večerních hodinách jsme vyrazili do jižní části Londýna -  Wallington, kde jsme byli 

ubytovaní v hostitelských rodinách. Pobyt v rodině byl provázen přirozenou a běžnou 

komunikací mezi žáky a hostiteli. Žáci se dobře dorozumívali a v rodinách byli spokojeni. 

Žáci dopoledne absolvovali jazykový kurz vedený rodilými mluvčími v rozsahu 9 

vyučovacích hodin. Výuka probíhala v centru Carshalton Baptist Church. Po úspěšném 

absolvování kurzu každý žák obdržel od svého učitele certifikát jako doklad o výuce.  

Každé odpoledne jsme věnovali poznávání Londýna, které jsme zahájili okružní jízdou 

Londýnem s místní průvodkyní. Prohlídka zahrnovala nejznámější místa od Kensingtonu až 

k Toweru. Prošli jsme se po známé Whitehall až k sídle královny Buckinghamskému paláci, 

viděli jsme opatství Wesminster Abbey, budovy parlamentu s dominantní věží Big Ben. 

Zážitkem bylo londýnské kolo London Eye s překvapením v podobě 4D kina dokumentující 

krásný pohled z této vyhlídky. Večerní projížďka krásně ozářeným a vánočně vyzdobeným 

Londýnem brala dech. 

Dalším nevšedním zážitkem byla exkurze fotbalového stadionu FC Chelsea na Stamford 

Bridge s anglickým průvodcem, který nám zprostředkoval nejen návštěvu samotného 

stadionu, ale i šaten, zázemí hráčů a tiskového centra.  

Znalosti přírodopisu si žáci doplnili v přírodovědném muzeu Natural History Museum, 

jehož samotná budova je impozantní. Žáci si zde měli možnost prohlédnout oddělení 

dinosaurů, minerálů, savců, hmyzu, biologie člověka a dozvědět se spoustu zajímavostí z říše 

rostlin a živočichů. 

Oblast umění byla v programu zastoupena návštěvou národní galerie National Gallery, která 

se nachází v severní části Trafalgarského náměstí. V galerii je vystavena sbírka obrazů 

starých mistrů až do roku 1900 a žáci zde měli možnost vidět nádherná výtvarná díla 

nejznámějších autorů rozdělených dle období.  

Žáci si obohatili znalosti z dějepisu prohlídkou muzea Winstona Churchilla, kde jsme 

navštívili cabinet war rooms, jedná se o jedinečné podzemní kryty a chodby pod vládními 

budovami v Londýně, odkud W. Churchill řídil válečné boje 2. světové války. Autentické 

předměty, vybavení místností, korespondence vládních představitelů, map room přispěly k 

lepší představivosti o tom, jak řízení války probíhalo, co vše k tomu bylo zapotřebí a v jakých 

souvislostech se tyto události děly. Při návštěvě Londýna doporučujeme toto muzeum 

neminout.  

Své zeměpisné teoretické znalosti si mohli žáci prakticky ověřit postavením se přímo na nultý 

poledník na Greenwich, kde se nachází  i královská observatoř.  

Za návštěvu stálo i námořní muzeum National Maritime Museum,  kde jsme mimo jiné 

viděli uniformu A.H. Nelsona, kterou měl na sobě, když padnul v bitvě u Trafalgaru.  

V muzeu jsme zažili i evakuaci kvůli cvičnému  požárnímu poplachu. Zážitkem byla i plavba 

lodí po řece Temži, dopluli jsme  divadlu ke známému divadlu The Globe, které je spojeno s 

osobností světoznámého dramatika Williama Shakespeara. Průvodkyně nám v angličtině 



povyprávěla historii divadla v souvislostech s alžbětinskou dobou. Měli jsme možnost posadit 

se do hlediště a nasát atmosféru dobového divadla. V blízkosti divadla se nachází galerie 

moderního umění Tate Modern.  

Procházkou přes Millenium Bridge jsme se dostali k St. Paul´s Cathedral, kterou postavil  

Sir Christopher Wren po velkém londýnském požáru. 

Velkým zážitkem byla i procházka přes známý Tower Bridge až k Toweru, kde jsou uloženy 

korunovační klenoty. Od Toweru následovala zpáteční plavba lodí po řece Temži k moderní 

O2 aréně. 

Z Londýna jsme odjížděli plní nezapomenutelných zážitků, poznatků a jedinečných 

zkušeností. Byl to zvláštní pocit, protože během týdne jsme se s tímto městem i s lidmi dobře 

sžili. 

Přejezd z Anglie do Francie byl tentokrát Eurotunelem Channel Tunnel, do kterého jsme vjeli 

ve městě Folkestone. Cesta tunelem byla ve srovnání s trajektem rychlejší. 

Přes Francii, Belgii, Nizozemí a Německo jsme se  dostali až do Plzně, kde jsme se rozloučili 

a poděkovali naší paní průvodkyni a skvělým řidičům. 

Do cílové stanice Velký Ořechov jsme dorazili 5.12.2015 v pořádku a obohaceni o 

neuvěřitelné společné zážitky. 

Z pohledu vedení školy a dle hodnocení žáků a rodičů byl výše popsaný pobyt v Londýně 

GREAT, SUPER, FANTASTIC, AMAZING, THE BEST, WONDERFUL, k tomu velmi 

dobře zorganizovaný a byl velkým přínosem pro nás všechny. 

Nutno podotknout, že třešničkou na pomyslném dortu bylo krásné počasí po celý týden. 

Nechce se ani věřit, že jsme za celou dobu nemuseli vytáhnout deštník či pláštěnku, což není 

v Londýně obvyklé. 

Naším přáním je, aby příležitost navštívit Londýn měli i další žáci naší školy v rámci 

některého z dalších projektů. 
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