
Londýn 2019 

Ve dnech 23. 4. – 27. 4. absolvovali žáci druhého 
stupně poznávací zájezd do Londýna v doprovodu 

učitelů E. Klvaňové, P. Horňákové a M. Líbala. 
 

První den nás čekala náročná cesta autobusem do 
Velké Británie. Odjeli jsme od školy v odpoledních 
hodinách. Autobusem jsme projeli přes Německo 

a Belgii a brzy ráno jsme dorazili do přístavu ve Francii. 
Trajektem jsme přeplavili do Velké Británie. Po 
vylodění v Doveru jsme se vydali do Londýna. 



 
Druhý den jsme se nejprve prošli parkem ve čtvrti Greenwich. V parku jsme 
překročili nultý poledník, procházející mj. i známou královskou observatoří. 

Poté jsme se svezli lodí po řece Temži.  Přešli jsme řeku po lávce Millennium 
Bridge a navštívili monumentální St. Paul´s Cathedral. Během prohlídky jsme 
vystoupali na vrchol kopule. Odpoledne jsme přešli zpět na jižní břeh Temže a 

došli až k plovoucímu muzeu - bitevní lodi HMS Belfast. Následně jsme se 
vydali k nejslavnějšímu londýnskému mostu, k Tower Bridge. Vstoupili jsme 

do jeho věží. Večer jsme odjeli na ubytování do hostitelských rodin. 
 









Třetí den jsme po snídani vyrazili do centra Londýna, kde jsme si prošli slavné 
muzeum voskových figurín Madame Tussauds. Odpoledne jsme se prošli 

Hyde parkem a nakoupili dárečky na Oxford Street. Ve čtvrti South 
Kensington jsme navštívili Natural History Museum, kde jsme spatřili kostry 

dinosaurů, sbírku meteoritů nebo na vlastní kůži zažili zemětřesení. 
 







 
 

Čtvrtý den jsme po snídani opět vyrazili do centra Londýna a prohlídku jsme zahájili  
v oblasti Westminsteru. Navštívíli jsme Westminster Abbey, kde jsou korunováni 

angličtí králové a královny a kde je řada památníků slavných osobností. V poledne jsme 
Londýn spatřili z výšky během jízdy na obřím vyhlídkovém kole London Eye. Dále nás 
čekala procházka místy Whitehall, Buckingham Palace, Piccadilly Circus. Měli jsme  

možnost navštívit největší londýnské hračkářství, obchodní dům Hamleys. Cestou zpět 
jsme prošli Leicester Square a Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona. 

Následně jsme přejeli lodí po Temži k našemu autobusu a odjeli do přístavu Dover, kde 
jsme se nalodili na noční trajekt a odpluli do Francie. 

  
 







Všem studentům, kteří se zájezdu 
zúčastnili, patří dík za bezproblémový 

průběh a krásné zážitky! 
 

P.S. I počasí nám vyšlo. 


