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LONDÝN 

Čtrnáctého listopadu 2015 naše škola jela do Anglie. Cesta byla velice dlouhá, 

protože trvala 26 hodin. Naše první zastávka byla u Londýnského oka. Před 

vstupem jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Po patnácti minutách jsme 

byli na vrcholku Tisíciletého kola, odkud jsme viděli všechny překrásné a 

historické památky Londýna. Potom jsme se šli podívat na Big Ben. Big Ben 

není pravé jméno pro tuto věž, ale pro zvon, který je uvnitř. Potom jsme se šli 

podívat na výstavu mořského života. Bylo to velice zajímavé. Viděli jsme 

žraloky, mečouny, mořské koníky, chobotnice, mořské hvězdice, atd. Když 

jsme opustili výstavu, zahlédli jsme obchod se sladkostmi, kde prodávali 

bonbóny Jelly Beans. Jelly Beans je druh sladkostí s příchutěmi jako psí 

žrádlo, tráva, špinavé ponožky, zubní pasta, shnilá vajíčka atd. Odpoledne 

jsme se šli podívat na Buckinghamský palác, kde žije královna Anglie Alžběta 

II. A pak jsme viděli dům premiéra. Před jeho domem stáli dva policisté na 

černých koních. Naše další zastávka byla v Čínské čtvrti. Tam jsme mohli 

vidět Nicklodeon obchod, M&M obchod, stánky se suvenýry, náměstí  Picadilly 

Circus atd. A na konci našeho prvního dne v Londýně jsme se seznámili s 

rodinami, které nám poskytly ubytování a jídlo. V úterý ráno jsme šli do školy, 

kde jsme se naučili něco o Londýně a o Velké Británii. Po vyučování jsme šli 

navštívit Windsor. Je to letní rezidence pro královskou rodinu. Všechno bylo 

úžasné, obzvláště interiér zámku. Po prohlídce zámku jsme se šli podívat do 

blízkého městečka.  Další den jsme se chtěli jít podívat do Hyde Parku, ale 

hodně pršelo, tak jsme se šli podívat do přírodovědného a vědeckého muzea. 

Viděli jsme kostry dinosaurů, savce, vzácné kameny jako diamanty, smaragdy, 

zlato, historická auta, lodě, vlaky, letadla atd. Bylo to velice zajímavé. Ve 

čtvrtek po škole jsme šli navštívit Brighton, kde se nachází nejdelší molo ve 

Velké Británii. Jsou tam kasína, zábavní park a hodně jídelních stánků. Potom 

jsme se šli podívat do nejznámějšího obchodu s oblečením ve Velké Británii, 

PRIMARKu. My, hoši, jsme byli trochu zklamaní, ale našli jsme obchod 

s počítačovými hrami. Tak jsme si jich pár koupili. A poslední den jsme se šli 

podívat na jeden z nejznámějších mostů na světě, Tower Bridge. Zvláštností 

tohoto mostu je, že se dokáže otevřít, když proplouvají velké lodě. A na konci 

tohoto dne jsme se šli podívat na korunovační klenoty vToweru, bitevní lod´ 

Belfast a na nejstarší metro na světě. Cestou domů jsme si navzájem 

vyprávěli zážitky, které jsme prožili. 


