V termínu od 28. 4. do 4. 5. 2019 se několik žáků naší školy vydalo do přímořského
města na jihu Anglie - Brightonu.
Během těchto dnů děti dopoledne absolvovaly výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími
a v odpoledních hodinách navštívily několik zajímavých míst.
První den si prohlédly samotné město Brighton a navštívily The Royal Pavilion (Královský
palác), historické centrum The Lanes, mořské akvárium Sea Life Centre - nejstarší na světě,
proslulé molo Brighton Pier s atrakcemi a stánky s jídlem a v neposlední řadě i pláž, kterou
využily k odpočinku, povídání a hledání mušlí a kamínků. Večer se ubytovaly v hostitelských
rodinách, kde měly zajištěnou stravu, a tak některé z nich ochutnaly např. tradiční fish and
chips, pizzu s hranolky či smažené párky.
Další den po skupinové výuce děti jely do Chichesteru, kde si prohlédly Chichesterskou
katedrálu (vysvěcena již v roce 1108), poté odjely do nedalekého muzea pod širým nebem
Weald & Downland Open Air Museum – v překrásné krajině a za teplého a slunečného počasí
zhlédly přibližně 50 historických venkovských budov ze 13. – 19. století (větrný mlýn, škola,
tržnice, vodní mlýn, farma, kovárna).
Následující den, opět po výuce, jely do natáčecích studií Warner Bros ležících 20 mil
severozápadně od Londýna na interaktivní výstavu The Making of Harry Potter. Zde děti
viděly např. kostýmy i skutečné kulisy z natáčení, společenskou místnost Nebelvíru,
Brumbálovu pracovnu, Hagridovu chýši, strašidelný Zapovězený les, animace, nově
otevřenou expozici Gringottovu banku. Většina dětí si nakoupila mnoho suvenýrů na
památku.
Poslední výukový den děti obdržely certifikát o kurzu anglického jazyka a navštívily menší
přímořské město Hastings - Smugglers Adventures – s poutavou prohlídkou pašeráckých
jeskyní a prošly se u mořských útesů Beachy Head a Seven Sisters, odkud si dovezly na
památku kamínky.
Předposlední den ráno děti vyrazily na prohlídku Londýna. Po přesunu metrem, který výborně
zvládly, vystoupily na stanici Westminster a vkročily do ruchu velkoměsta. Viděly např.
Houses of Parliament s Big Benem, který se v současné době rekonstruuje, Westminster
Abbey, Downing Street, White Hall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadily Circus
s proslulými světelnými reklamami, Leicester Square, kde si zakoupily suvenýry, občerstvily
se a pokračovaly směrem k London Eye. Zde si z výšky 135 m prohlédly zajímavé budovy
centrálního Londýna. Tuto prohlídku si patřičně užily, neboť v celé kapsli byly téměř samy
s učitelkou. Závěrem se k autobusu nalodily na loď a prohlédly si památky z řeky Temže,
např. Tower Bridge anebo bitevní loď Belfast. Na zpáteční cestu se děti vydaly ve večerních
hodinách a přes kanál LaManche opět trajektem, což si také náležitě užily. Následující den již
na ně v odpoledních hodinách před školou čekali rodiče.
Závěrem: po celou dobu pobytu bylo na děti spolehnutí, čímž jim jako jejich učitelka chci
poděkovat. Chovaly se velmi dobře a slušně jak v rodinách, ve škole, v autobusu, na
prohlídkách či trajektu, a tak velmi dobře reprezentovaly nejen naši školu, ale i Českou
republiku. Počasí nám také přálo – slunečno či zataženo bez deště, ten nás vyprovázel až na
zpáteční cestě z Londýna.
Alice Tesařová

