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JAZYKOVÝ KURZ V BERKSHIRE COLLEGE 

     V neděli 26. 5. 2019 před polednem jsme odjeli od ZŠ Jesenice v počtu 17 dětí (z 5., 6., 8. a 9. třídy)  

a dvou učitelek (M. Peterové a J. Doležalové) do Šanova a Čisté, kde jsme vyzvedli ještě další účastníky 

zájezdu. Celkem jelo 43 dětí a šest učitelek, v Plzni k nám ještě přistoupila průvodkyně Adéla, která byla 

velmi milá. V průběhu celého pobytu v Anglii jsme se od ní dozvěděli mnoho zajímavostí.  

1. den - Cesta začíná… 

     Z Čisté jsme vyjeli ve 14 hodin směrem na Plzeň a hraniční přechod s Německem -  Rozvadov. Nutno 

ještě dodat, že jsme měli nádherný, moderní, pohodlný a úplně nový autobus. Po pauze na hraničním 

přechodu, kde jsme si mohli naposledy koupit občerstvení za české koruny, jsme se vydali do Německa  

a dále přes Belgii do Francie do přístavu Calais. Tam jsme se nalodili na trajekt společnosti DFDS, 

kterým jsme přepluli kanál La Manche rozdělující Francii a Velkou Británii.  

     Pro některé to byla první zkušenost a milé překvapení. 

Pluli jsme zhruba 1 hodinu a 45 minut. Mnoho času jsme 

se kochali na palubě výhledem na moře, sledováním 

jiných trajektů a osvětleného pobřeží. Nezapomenutelným 

zážitkem těsně po rozednění byly Bílé útesy doverské. 

V průběhu plavby se posunul čas o hodinu zpět. Po 

vylodění jsme stanuli na území Velké Británie v přístavu 

Dover a následně pokračovali v cestě do Londýna, kam 

jsme dorazili v 8 hodin.  

2. den – Londýn                                                                                  

     Návštěvu Londýna jsme zahájili procházkou po parku 

a čtvrti Greenwich. V parku se nalézá známá královská 

observatoř a prochází tudy nultý poledník, který jsme 

společně překročili. Dále jsme se svezli lodí po řece 

Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge 

(zvedací most nad Temží, symbol Londýna), kde jsme 

pořídili krásnou společnou fotografii. Prohlédli jsme si 

londýnský hrad The Tower, který sloužil jako královský 

hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je domovem 

korunovačních klenotů. Prošli jsme se po finančním 

centru Londýna – oblasti The City, viděli památník 

velkého požáru Londýna, banku, St. Paul’s Catedral, 

Millenium Bridge a galerii Tate Modern. Za tento den 

jsme našlapali po Londýně 16 km. Večer jsme se vrátili 

lodí opět k autobusu. V 18:30 jsme odjížděli z Londýna 

do Berkshire College, kde nás čekala večeře a ubytování. 

Příjemně nás překvapilo prostředí, ve kterém se škola 

nachází. Celý objekt je postaven v typickém anglickém 

stylu s rozlehlými pozemky a zelení všude kolem. Objekt 

kdysi patřil lordu, který neměl potomky, a proto po jeho 

smrti propadla tato nemovitost státu. V dnešní době je zde 
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zemědělská a jazyková škola.  

     Personál, který se o nás staral, byl velmi vstřícný, 

milý a přátelský. Sympatie byly vzájemné. Všichni 

zaměstnanci jazykové školy ocenili „naše“ děti za jejich 

chování, přístup a snahu oproti ostatním zahraničním 

studentům.  

 

 

3. den – Windsor Castle 

   Ráno děti čekalo rozdělení do skupin a dopolední výuka 

angličtiny. Po obědě jsme navštívili největší a stále 

obývaný hrad ve Velké Británii Windsor Castle, který 

je též sídlem královské rodiny. Viděli jsme množství 

úžasných exponátů - kulku, která zabila admirála 

Nelsona, Podvazkové řády, slavné portréty členů 

královské rodiny aj. Součástí výletu byl i nákup 

suvenýrů. Po návratu jsme se prošli po blízkém okolí 

školy.  

 

4. den -  Warner Bros Studios 

     Stejně jako předchozí den nás čekala dopolední výuka a 

po obědě následovalo odpoledne plné nezapomenutelných 

zážitků ve filmových ateliérech. Užili jsme si jedinečnou 

expozici o natáčení filmů o mladém kouzelníkovi, atmosféra 

z filmů o Harrym Potterovi na nás dýchala na každém 

kroku. Po návratu byla večeře a osobní volno, které děti 

vyplnily hraním společenských her.   

 

5. den – Oxford 

     Proběhla poslední dopolední výuka angličtiny a po obědě nás 

čekal výlet do centra slavného univerzitního města Oxford. 

Oxford je nejstarší univerzita v Anglii, převážně v gotickém stylu. 

Prošli jsme ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the Virgin, 

slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny 

Radcliffe Camera, divadla Sheldonian Theatre, kolem mnoha 

kolejí a zajímavostí. Došli jsme až k největší koleji Christ 

Church College, kterou jsme si prohlédli a podívali se až do 

míst, kde se také filmovaly scény pro filmy o Harrym Potterovi, 

(v jídelně je původní vybavení a dodnes slouží ke svému účelu). 
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Po návratu a večeři jsme si zabalili kufry a připravili se na zpáteční odjezd.  

6. den – Londýn – Westminster 

     Před snídaní jsme všechna svá zavazadla naložili do 

autobusu a po snídani vyrazili na náročný výlet do centra 

Londýna. Popojeli jsme metrem a prvním asi největším 

lákadlem tohoto dne byl „let“ na obřím vyhlídkovém kole 

London Eye a 4D kino. Z kabinek vyhlídkového kola byl 

nádherný výhled, k čemuž nám dopomohlo i krásné počasí. 

London Eye je největší vyhlídkové kolo v Evropě a je 

postaveno na jižním nábřeží řeky Temže. Je vysoké 135 m a 

nese 32 klimatizovaných kabin, z nichž každá pojme 25 

cestujících. V jednom okamžiku se tak na Londýnském oku 

může svézt až 800 návštěvníků. Jedna jízda (otáčka) trvá 

přibližně 30 minut. Kolo se pohybuje rychlostí pouhých 26 cm 

za sekundu. (Želva se pohybuje 2x pomaleji). Při jasné obloze 

dohlédnete až do vzdálenosti 40 - 50 km. „Let“ na obřím 

kole byl nezapomenutelným zážitkem pro všechny. 

Někteří byli před „letem“ lehce nervózní, ale statečně 

obavy překonali a vše si nakonec užili. 

     Cestou z London Eye jsme míjeli Big Ben, Houses 

of Parlament, Scotlandyard, Horsesguards, 

Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu 

Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly 

Circus, Leicester Square a čínskou čtvrť Soho. 

Tentokrát jsme nachodili 14 kilometrů. V podvečer jsme 

nakoupili další suvenýry  a přeplněným metrem se 

vrátili zpět k autobusu. Před odjezdem nechyběl 

nezbytný nákup jídla a pití na cestu a ve 20 hodin jsme 

odjížděli z Londýna. Cesta trajektem ještě skýtala 

možnost, jak utratit poslední libry. 

 

     Do České republiky jsme přijeli v sobotu ve 13:30 a ke škole dorazili v 16:15 hodin. Cesta autobusem 

i trajektem rychle ubíhala. Unavené děti ji téměř celou prospaly. 

     Závěrem hodnotíme zájezd jako velmi naučný a plný zážitků. Velmi děkujeme dětem za jejich vzorné 

chování, dochvilnost a respekt vůči ostatním a těšíme se na další podobné výlety. 

Napsaly paní učitelky Miroslava Peterová a Jana Doležalová 
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