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ALMANACH

SLOVO ÚVODEM
Jak mnozí víte, letos mělo 40 z nás šanci navštívit Anglii, ocenit její památky a
vzdělávat se v Oxfordu u rodilých mluvčích.
Za všechny studenty, kteří mohli tuto zkušenost prožít, jistě mohu říci, že jsme si to
náležitě užili. Měli jsme možnost navštívit světoznámé památky, nasát jedinečnou atmosféru
této země a zároveň sami trochu přispět v podobě sdílení informací o našem rodišti
v hostitelských rodinách.
Zúčastnění si pro vás připravili almanach, aby vás lépe seznámili s naším pobytem. Na
následujících stránkách naleznete reportáže, fotografie a další zajímavé informace, které vám
snad alespoň trochu nastíní to, jak jsme tento týden strávili.

Trasa z Opavy do Londýna
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NAVŠTÍVENÁ MÍSTA

Mapa navšítených míst: 1. Londýn 2.Salisbury – Stonehenge 3. Cotswolds 4. Stratford nad Avonou 5. Oxford
Lukáš Žůrek – 3.ročník
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DEN PO DNI
•

•

Den první – Ráno se všichni scházíme v šest hodin, odevzdáváme zavazadla řidičům,
loučíme se s rodiči a po půl hodině odjíždíme. Během cesty stavíme přibližně co čtyři
hodiny, abychom se mohli protáhnout, případně si dojít na toalety.
Den druhý – Přijíždíme do Francie v ranních hodinách a čekáme na vlak, který nás
podmořským tunelem odveze do Anglie. Předtím ještě procházíme kontrolou pasů a
autobusu. Máme zase na chvíli rozchod, a tak většina z našeho zájezdu zamíří do
Starbucks. Po „naložení“ do vlaku prožíváme zvláštní pocity, když si uvědomíme, že
se nyní nacházíme pod mořskou hladinou. Cesta vlakem trvá asi 40 minut. A pak
jsme konečně v Anglii! Příliš brzo. A tak čekáme, dospáváme.
Procházku Londýnem začínáme prakticky za tmy. Naskytne se nám pohled na
osvětlené Londýnské oko, Big Ben a vše kolem. U většiny se zdá, že ještě trochu
pospávají a jsou promrzlí. S nadšením se pak hrneme do MacDonaldu, který kvůli
nám a další škole otevřel o půl hodiny dříve. Kupujeme si snídani, kávu na zahřátí.
Potom pokračujeme dál. Navštívíme ty největší památky Londýna, jako je katedrála
sv. Pavla, Tower Bridge, Buckinghamský palác, Shakespearovo divadlo Globe a další.
Okolo páté hodiny odjíždíme autobusem do Oxfordu na místo srazu s hostitelskými
rodinami, které si nás vyzvedávají v sedm hodin a odvážejí do svých domovů.

•

Den třetí – Ráno vstává každý rozdílně, podle toho, jak daleko bydlí od místa srazu.
Snídáme. U většiny se snídaně skládá z lupínků, toustů s máslem nebo džemem.
Potom si bereme obědové balíčky a jedeme na sraz, který je ve tři čtvrtě na osm.
Míříme do Stonehenge. Nejdříve procházíme centrem vystavěným jen kousek od
komplexu kamenů,
s krásnou animaci historie výstavby pravěkého skvostu. Studujeme historické
informace, ale také si prohlížíme různé předměty s motivem Stonehenge včetně
komiksů a hudebních desek.
Když máme prozkoumané celé centrum i s imitací vesničky hned vedle, vydáváme se
kyvadlovou dopravou na místo, o kterém jsme před několika desítkami minut jen četli.
Obcházíme celou soustavu, většina z nás, jak následně zjišťujeme, opačným směrem.
Dalším místem naší návštěvy je Salisburská katedrála. Procházíme katedrálu podle
plánku, který jsme dostali v češtině. Sledujeme architekturu. Většina z nás si také
prohlédne nejzachovalejší exemplář Magny Charty Libertatum.
Když máme všichni rozchod, zamíříme do blízkých obchodů a restaurací. U většiny
sklízí velký úspěch poundland, kde je všechno za libru. Poté se zase scházíme u
autobusu a míříme zpátky do Oxfordu na místo srazu, následně do náhradních
domovů.
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•

Den čtvrtý – Scházíme se ve stejný čas a na stejném místě jako předešlý den a míříme
do rodiště Williama Shakespeara – Stratford upon Avon.
Na místě nejdřív obdivujeme památník s několika postavami z her již zmíněného
autora. Pokračujeme dál. Navštěvujeme kostel Nejsvětější trojice. Poté procházíme
kolem
Hall’s croft – domu, který patřil dceři Williama a jejímu manželi. Rozchod dostáváme
u Shakespearova rodného domu. Opět navštívíme několik obchodů se suvenýry.
Následně se sami vracíme k autobusu a jedeme do Oxfordu. Na první hodiny
angličtiny.
Na místě se rozdělíme do třech skupin a každý odcházíme se svým učitelem. Po třech
hodinách odcházíme, všichni pozitivně naladění. Škola je skvělá. Dostáváme rozchod
a většina lidí zamíří na necelou hodinku do primarku.

•

Den pátý – Dopoledne navštěvujeme Warwick Castle, kde jsou v interiéru hradu
umístěné voskové figuríny. Lépe nás to tak vtáhne a navodí náladu než prázdné
pokoje. Doprovodný program v jedné z věží nás poučí o historii vzniku hradu. Většina
se vydá i na menší procházku kolem do rozlehlých zahrad.
Následuje cesta zpátky, další hodiny angličtiny, další nakupování. Potom se všichni
natěšení vracíme zpátky do našich rodin.

•

•

Den šestý – Dalším místem naší návštěvy je Cotswolds, přesněji Bibury, Bourton-onthe –Water,Stow-on the-Wold. Bohužel se v žádné z vesniček nezdržíme dlouho,
protože nás tlačí čas a musíme být před třetí hodinou ve škole na naší poslední část
výuky.
Na konci vyučování nám naši profesoři předávají diplomy, společně se fotíme,
loučíme se a po dalším krátkém rozchodu míříme zpátky.
V rodinách si po večeři všichni balí svoje věci, protože ráno na to rozhodně čas
nebude.
Den sedmý – Poslední den je věnovaný jen a jen Oxfordu. Spletitými uličkami
procházíme kolem různých kolejí Oxfordské univerzity. Ale většina se stejně těší na
hlavní cíl naší výpravy – Christ Church College, místo natáčení Harryho Pottera,
přesněji jídelna této koleje.
Později je další rozchod. Tentokrát na několik hodin. Několik skupinek sama navštíví
místní muzea, další zamíří tam, kam se chtějí sami podívat, anebo jen bloudí uličkami.
Někteří nakupují poslední dárky.
Před pátou hodinou vyjíždíme. Míříme zpátky domů.

•

Den osmý – Cesta zpátky probíhá v pořádku, stejně jako tam. Ke škole přijíždíme
přibližně kolem páté hodiny. Vítáme se s rodinami, loučíme s kamarády, se kterými
jsme strávili poslední týden. Všichni míříme domů ke svým rodinám.
Nikol Misaki Vavrlová – 2.ročník
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Warwick castle

Holy Trinity Church

Velkolepý hrad ve Warwicku je úžasnou
středověkou pevností a zároveň jedním
z nejkrásnějších majestátních sídel v zemi.
Normanský hrad byl přestavěn ve 14. Stol., kdy
přibyly mohutné vnější zdi a věže.

Kostel ze 13. a 14. Století na
břehu řeky Avony byl
Shakespeare v r. 1564
pokřtěn, později si zde vzal
Annu Hathawayovou a ještě
později se zde konal jeho
pohřeb.

Stonehenge
Nejstarší megalitická památka
v Evropě byla postavena v několika
fázích přibližně od roku 3000 před
Kristem. Prstencové uspořádání
kamenů souvisí se sluncem a
měnícími se ročními obdobími.

Shakespeare’s
Birthplace

Stratford upon avon
Historie městečka sahá
nejméně do doby římské, ale
vše v něm připomíná pouze
jméno slavného dramatika
Williama Shakespeara. Je zde
několik budov spjatých s ním
nebo s jeho rodinou-

Salisbury
Město bylo založeno
v r. 1220. Salisbury
cathedral je nádhernou
ukázkou rané anglické
gotiky.

The Houses of
Parliament
Rozdělen na 2 části –
sněmovnu Lordů a Dolní
sněmovnu.

NN

Anne Hathaway’s Cottage
Zde bydlela Anna, než se provdala za
Shakespeara.

Westminister
Abbey

Dům, kde se William
Shakespeare narodil. Brzy
po Shakespearově smrti se
toto místo stává cílem
mnoha jeho obyvatelů.

Londýn
Největší evropské město, hlavní
město Velké Británie, které založili
Římané již v 1. Století po Kristu.

Založeno ve 13.
Století. Místo, kde
byli korunováni
téměř všichni angličtí
panovníci.

Trafalgar Square

Buckingham Palace

Náměstí je vybudované ve 30.
letech 19. století.

Sídlo královny Alžběty II.

China Town

Natálie Zlotá
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SPLNĚNÝ SEN
Po nekonečné cestě autobusem jsme konečně v sobotu 22.11.2015 kolem půl 6 ráno
spatřili světlo pro mě nejkrásnějšího města a to sice Londýna.
Prošli jsme uličkami rozespalého Londýna až K Westminster Bridge, kde jsme mohli spatřit
úžasně nasvícené London Eye a nechvalně známý Big Ben. Zde jsme už začli všichni šílet a
fotografovat, když jsme všichni měli pár svých fotek, byl zde i čas zastavit Most spojuje
Westminsterský palác na západní straně s County Hall a London Eye na východní straně. V
počátečních letech byl i cílovým místem závodu Londýnského maratónu.
Přešli jsme až na druhou stranu řeky Temže po již zminovaném mostu a došli jsme na
druhý břeh, kde nám paní průvodkyně chvíli povídala o historii těchto dvou památek a také
jsme se dozvěděli několik zajímavostí, například, že hodinovým ciferníkem by dokázal projet
i vlak. Skoro za rohem parlamentu se nachází katedrála svatého Pavla,které paní průvodkyně
věnovala také krátký výklad. Postupně jsme se dostali až na Picadilly circus, slovo circus je
míněno ve významu kruhové veřejné prostranství u dopravní křižovatky. V současné době
spojuje divadla na Shaftesbury Avenue, Haymarket, Coventry Street (směrem na Leicester
Square) a Glasshouse Street. Zde jsme dostali krátký půlhodinový rozchod, což znamená, že
jsme se všichni rozběli a snažili se obletět co nejvíce obchodů se suvenýry.
Poté naše cesta pokračovala městským metrem, což byl pro mnohé z nás také výborný
zážitek, protože jsme se vyzkoušeli systém metra za oceánem. Když jsme vylezli z metra, tak
naše cesta pokračovala nechvalně známým Green parkem, který vede až k Buckinghamskému
paláci, kde jsme se nechali unést krásou britské monarchie a zahlédli jsme i střídání stáží, což
bylo také nezapomenutelné. A pomalu jsme se zase vraceli k metru, které nás opět dopravilo
na další zastávku a to sice k Toweru.
Tower je staré vězeňské opevnění. Zde jsme měli také malý rozchod, jež mnoho z nás
využilo ke koupi nějakého jídla, ale já osobně jsem si dala pravou, kvalitní a nefalšovanou
londýnskou zmrzlinu, ano ikdyž v listopadu, ale byla výborná. Po té jsme pokračovali kolem
břehu Temže až na Tower Bridge.
Tower Bridge je zvedací most v Londýně nad řekou Temží. Vedle něj stojí Tower,
podle níž se jmenuje. Někdy se nesprávně označuje jako Londýnský most (London Bridge),
což je ale ve skutečnosti hned další most proti proudu řeky. Během Letních olympijských her
v roce 2012 dostal most ozdobu v podobě připevněných olympijských kruhů,
symbolu olympijských her. Zahlédli jsme zde i nejvyšší budovu Londýna zvanou Shard,
z jehož vršku je vidět celý Londýn. Prošli jsme se i po Viktoriánském mostě a viděli jsme
Sheaksperovo divadlo Globe.
Po celodenním chození jsme dostali asi 2 hodiny rozchodu na nakoupení posledních
suvenýrů jako jsou pohlednice, přívěšky nebo klíčenky, a zbyl nám i nějaký čas na posezení
v jedné z londýnských kaváren starbucks. Kolem půl 6 večer jsme se posbírali do autobusu a
odjížděli jsme vstříc Oxfordu, jež bude naším novým domovem po zbytek výletu.

Karolína Myšková – 3.ročník
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SALISBURY
Toto menší městečko, počtem obyvatel o něco
málo větší než Opava, se nachází v jihovýchodní části
hrabství Wiltshire na soutoku řek Nadder, Ebble, Wylve a
Bourne s řekou Avon.Městské hradby byly postaveny
ve 14. století a obsahují čtyři brány, z nichž čtyři, High
Street
Gate, St
Ann'sGate, Queen'sGate a St
Nicholas'sGate, jsou původní a pátá, byla vybudována
v 19. století.
Již samotné město se mi osobně velmi líbilo, mělo
velice zajímavou architekturu, na které jde vidět,že si
Angličané s výstavou svých budov opravdu rádi vyhrají.
Skvělým příkladem je tato budova řekla bych s dost
netypickým tvarem a vystoupeným stylem oken na naše
poměry i zajímavě vyřešenou otázkou ohledně celkového
designu.
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Obchůdky zde byly takového malebnějšího stylu, ale lidé zde byli velice milí a vybavuji si
mnoha obchodech velice příjemně vonělo.
Avšak nejznámější památka, díky nichž je Salisbury tak věhlasné, se nazývá
„Salisburská katedrála“, oficiálně „Katedrála Panny Marie.“ Je příznačná také tím, že se
hodně plete s venkovním podloubím z filmu „HarryPotter.“ Toto podloubí posloužilo pouze
jako inspirace k filmové předloze. Katedrála je postavena v gotickém stylu a pyšní se
statusem Katedrály s nejvyšší věží v zemi s 142 metry.
Další prvenství vlastní díky nejstarším hodinám ve Velké Británii, které se nacházeli
na věži Bell Tower, nyní jsou k vidění v dolní části katedrály.Uchvátí již svým zevnějškem,
ale samozřejmě a co je hlavní svým vnitřním interiérem. Nachází se zde velice známá „Magna
charta libertatum“ alias „Velká listina práv a svobod.“, která omezovala panovníka a dala
poddaným jednoznačné právo se odvolat proti nezákonnému uvěznění. Mě osobně nadchl
obrovský prostor katedrály a také neuvěřitelná preciznost s jakou je vnitřek katedrály
vybudován. Přestože jsem už viděla mnoho kostelů a katedrál tahle mě zaručeně zaujala
nejvíce. Podle mého názoru, jak si katedrálu neprojdete celou, kousek po kousku, určitě
příjdete o nějáký detailní skvost z mysli architektů. Můj celkový názor byl, že jsem
„Nevěděla, kam se dřív dívat.“

Helena Urbášková – 4.ročník
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STONEHENGE
Po příjezdu na místo, kde se Stonehenge nalézá, jsme jako první navštívili centrum,
které je této památce věnované. V centru jsme nejdříve měli možnost vidět, jakým způsobem
vznikalo toto seskupení kamenů a to díky projektoru, který byl umístěný mezi kruhovými
zdmi, takže nám naskytl skvělý pohled na celý vývoj a zároveň pocit, že stojíme přímo
uprostřed celosvětově známé památky.
Další část stálé výstavy byla věnovaná rovněž Stonehenge, ale tentokrát jako motivu
užitého na různých předmětech, jako například v knihách, jako malůvky na porcelánu,
fotografiích, komiksech nebo dokonce vinylových deskách.
Následující sektor výstavy se skládal z několika větších obrazovek, na kterých byly
pouštěny kratičké dokumentární filmy, opět o vzniku této památky, historii, významu pro
některé skupiny, jakožto ozdravujícího místa nebo použití ve filmech či seriálech jako je
například Doctor Who a jiné.
Poslední část vnitřní výstavy obsahovala znovu vývoj stavby Stonehenge, ale tentokrát
z ptačí perspektivy. Jednalo se o několik kovových desek, na nichž byly ustavené rovněž
kovové kameny podle toho, o jaké období se jednalo. Součástí také byla figurína člověka,
který byl vytvořený podle kostí, které se v okolí památek našly.
Venku se nalézala malá imitace vesničky, jako další ukázka života tehdejších lidí a
zároveň menší atrakce, kde jsme si mohli vyzkoušet svou sílu a kolik dalších lidí bychom
potřebovali k odtáhnutí kamene podobného těm, ze kterých se skládá významné seskupení.
Jakmile jsme si všichni prohlédli celé centrum, zamířili jsme kyvadlovou dopravou na
samotný Stonehenge, kde jsme ve vlastních skupinkách celou památku obcházeli a fotili se.
Následně jsme se vrátili zpátky stejným způsobem a většina zamířila do obchodu se suvenýry,
než jsme všichni nakonec odešli na místo srazu, abychom se vydali dál.
Nikol Misaki Vavrlová – 2.ročník
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MÍSTO, KDE SE ZRODILO UMĚNÍ
Čtvrtý den se opět sházíme na meeting pointu a všichni jedeme na krásnou prohlídku
města Stratford upon Avon což je město v anglickém hrabství Warwickshir, kde protéká řeka
Avona. Stratford-upon Avon založili Sasové v 7. století n. l. Nejdříve se jednalo o malou
vesnici, která se ovšem díky vzkvétajícímu obchodu a řemeslům proměnila ve 12. století v
město. Narodil se zde slavný anglický dramatik a básník William Shakespeare.
Nejdříve míříme na místo, kde je památník s postavami her již zmíněného autora. Po
cestě procházíme kolem hall’s croft, domu který patřil dceři Williama Shakespeara a jejímu
manželi. Do jeho domu jsme se bohužel nedostali, ale aspoň jsme si ho prohlédli zvenčí což
také stálo za to. Mé pocity byly smíšené a já se cítila jako v sedmém nebi, protože ten pohled
byl opravdu nádherný.
Atmosféru zdokonalovali anglicky hovořící lidé, kteří měli nádherný přízvuk a byla to
přímo slast pro uši. Po té co jsme si udělali společnou fotku před domem autora dostáváme
rozchod a míříme do obchodů se suvenýry, kde koupíme menší dárečky pro rodiny a přátelé
kteří na nás čekají doma v Česku. Občas potkáváme skupinky z naší školy a někdy jsme zase
úplně sami obklopeni místními což na mě působí velmi pozitivně a začínám se vžívat do role
Angličanky. Máme spoustu času a tak procházíme mnoho obchodů i takových, které nejsou
moc typické pro Anglii. Například obchod s čínskými suvenýry, kde hrozně zapáchaly
‚vonné‘ tyčinky. Z tohoto obchodu jsme radši rychle prchali a šli se nadýchat čerstvého
Anglického vzduchu, kterého se nemůžeme nabažit, protože za pár dnů budeme zase v Česku
a dýchat smog.
Procházíme se podél řeky, která zde protéká a potkáváme spoustu místních studentů,
kteří jsou oblečeni do uniforem a my jim jen tiše závidíme a přejeme si mít přesně takovéto
uniformy a chodit si v nich pyšně do školy v Opavě. Je zábavné pozorovat lidi, kteří na nás
občas civí jako na exempláře, když jim dojde a slyší, že nemluvíme anglicky ale česky.
Užíváme si každou sekundu strávenou v Anglii a tak úplně přehlížíme to, že nás
nepředstavitelně bolí nohy z každodenního chození po všemožných památkách. Když potkáte
kohokoli z naší školy neuvidíte mu na tváři nic jiného než úsměv od ucha k uchu a blažený
výraz. Troufám si říci, že každý si to zde užívá na maximum, i když ho zrovna památky moc
nezajímají. Tento výlet na toto místo si každý užil, ať už po svém nebo ne.
Eva Stasíková – 3.ročník
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MALEBNÉ CHALOUPKY V COTSWOLDU
Den pátý. Dopoledne nás čekala návštěva středověkého hradu Warwicku. Tento hrad
stojí nad řekou Avonou a je nejnavštěvovanějším místem u této řeky. Prohlídku hradu jsme si
každý řídili individuálně. Uvnitř Warwicku jsou k vidění voskové figuríny, které rozhodně
stály za povšimnutí, dokonce i za snímek. Figuríny prohlídku hradu hezky oživily - při
procházení místností máte pocit, jako by lidé skutečně žili. Za povšimnutí stála i vycpaná
zvířata, která se v některých místnostech objevovala. V interiéru na nás dýchala historie, které
se nesla celým areálem hradu. V jedné z věží jsme měli možnost se o hradu dozvědět více
zajímavých informací díky programu, který je zde pro turisty připraven.
Většina z nás se po prohlídce hradu vydala také na prohlídku zdejších přilehlých
zahrad. A zahrady kolem Warwicku v sobě skrývají cosi krásného; pěkně upravené a na
pohled zářící barvy zahrady nás opět donutily k pořízení několika snímků. Tak jako na
každém správném hradě i tady máte možnost potkat v zahradách pyšnící se pávy.
Někteří se také vydali po cca pěti stech schodech nahoru na věž, aby se mohli podívat
na hrad z výšky, do okolí a samozřejmě na zmiňované zahrady. Čas ale ubíhal, a tak se chtíc
nechtíc musíme s areálem hradu Warwick rozloučit. Krásná historie, která na nás dýchala z
každého jednoho koutu tak zůstává nadále skryta za zdmi tohoto středověkého sídla.
Nás opět čeká škola, dvě hodiny angličtiny s našimi učiteli, pak nakupování a následně
se vracíme plni krásných dojmů zpět do rodin.

Den šestý. Na dnešní den máme na programu návštěvu Cotswolds, přesněji Bibury,
Bourton-on-the-Water, Stow-on-the-Wold. U návštěvy těchto vesniček a domků však dlouho
nezůstáváme, máme málo času. I tak se ale snažíme vidět co nejvíce. V těchto vesničkách
vyrostly kamenné domečky - všechny stejného typu, se šikmými střechami. I když jsou
domečky stejné, každý z nich má v sobě jiné kouzlo. Některé domky mají také malé přilehlé
zahrádky, které jsou stejně roztomilé a hezké. Ve zdejší čajovně jsme si mohli koupit
anglický čaj.
Po prohlídce domečků odjíždíme do školy. Dnes nás tam čeká poslední den. Opět nám
proběhla dvouhodinová výuka a na konci jsme každý z nás obdrželi od profesorů diplomy.
Následují společné fotky a loučíme se. Máme opět rozchod do obchodů, tentokrát však kratší,
a pak se znovu vracíme do našich náhradních rodin.
Už dnes je bohužel naším úkolem se sbalit. Další den na to nebude čas, v odpoledních
hodinách nás totiž čeká dlouhá cesta zpět do České republiky. A tak opět plní dojmů z
návštěvy malých domečků medové barvy, úspěšně zvládnutých hodin ve škole a předávání
diplomů a balení na cestu domů máme za sebou další hezky prožitý den.
Kateřina Jurásková – 1. ročník
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POSLEDNÍ DEN V OXFORDU
Nastal poslední den našeho pobytu v Anglii. Ráno jsme si dobalili poslední věci do
kufru. Pro některé z nás to byl nadlidský úkol. Nakoupené oblečení a různé suvenýry se prostě
nechtěly vejít do našich malých kufrů. Už o půl osmé jsme měli sraz u autobusu a opouštěli
jsme možná navždy své anglické rodiny. Pro některé to byl velice emotivní zážitek. Na mě
osobně to ráno nějak nepůsobilo. Prostě jsem si neuvědomovala, že za pár hodin už budeme
sedět v autobuse a pojedeme domů. Náš ranní program započal procházkou po starobylých
univerzitních kolejích. Byli jsme ještě rozespalí a ke všemu nás poslední den doprovázel
občasný déšť a mrazivé počasí. Naší první a dlouhou zastávkou byla Christ Church College.
Místo, kde se točil Harry Potter. Přesněji řečeno školní jídelna, která se ve filmu vyskytuje.
Byli jsme velice zklamáni, když jsme zjistili, že počítačová grafika na zjevu jídelny pořádně
zapracovala. Poté jsme chodili po Oxfodu a paní průvodkyně nám představovala jednotlivé
koleje oxfordské univerzity a jiné zajímavosti. Kolem poledne nastal dlouho očekávaný
čtyřhodinový rozchod. Mnozí, především holky, zamířili do obchodního centra Primarku,
ostatní zamířili do rychlých občerstvení a jiní se jen tak potulovali, dokupovali poslední
suvenýry a někteří zamířili do Oxfordského muzea, kde strávili několik hodin.
Já osobně už měla Primarku dost. Nechtělo se mi strávit další hodiny a hodiny
nakupováním, proto jsem se přidala ke klukům. Vyrazili jsme tedy já, Honza a Péťa na
procházku Oxfordem s tím, že Honza se stal na pár hodin mým a Petrovým průvodcem. Naše
první zastávka měla byt v Honzově škole, kde rok studoval. Ušli jsme pár kroku a potkali
jsme starého známého kamaráda Honzy z dob, kdy ještě Honza bydlel v Anglii. Byla to
neuvěřitelná náhoda. Jeho kamarád Karel zrovna mířil do školy, kterou navštěvoval, a nabídl
se, že nám ji ukáže. Vydali jsme se tedy s ním na cestu. Brooks University byla neuvěřitelná.
Nemohla jsem věřit vlastním očím, byla to úžasná škola. Velice moderní s úžasnými
prostorami. Když jsme si celou univerzitu prošli, rozloučili jsme se a vydali se na cestu do
Honzovy školy. Byla o mnoho menší, ale zase moderní a na studentech bylo vidět, že si to
tam užívají. Zbývalo nám ještě trochu času, proto jsme se rozhodli navštívit muzeum, které
jsme ale bohužel nestihli projít celé, tlačil nás čas a byli jsme ještě domluvení s Karlem na
jedno rychlé kafe v kavárně.
Po kafíčku už jsme zamířili všichni společně k autobusu. A právě v tom okamžiku to
pro mě začalo být velice emotivní. Rozhlížela jsem se slzami na krajíčku kolem a říkala si, že
se tady třeba už nikdy nedostanu. Vychutnávala jsem si poslední okamžiky a pohledy na toto
krásné město. Milovala jsem ty dny strávené v Oxfordu. Bylo to něco, na co budu vzpomínat
ještě hodně dlouho. Rozhodně to nebyla moje poslední návštěva.
Sandra Rzehaczková - 3. ročník
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STUDIJNÍ ZÁŽITEK TAK TROCHU JINAK
Minulý rok dostala Soukromá střední škola podnikatelská s pomocí Evropské unie
možnost vycestovat do Velké Británie. Projekt byl určen pro 40 studentů, takže dostat se na
listinu nebylo až tak těžké, vzhledem k pomalu menšímu počtu aktivních žáků na naší škole.
Cesta vedla přes Londýn, kde jsme strávili den od brzkého úsvitu a měli tak možnost vidět jak
první načervenalé paprsky lehce hladí Londýn, až po odjezd v lehkém temnu, kdy se slunce
loučilo už jen světelným oparem na řekou. Poté jsme přejeli do Oxfordu a kromě předem
naplánovaných aktivit nás i čekalo vyučování v angličtině.
Anglie je mým druhým domovem. Krátkou část života jsem tam i strávil a proto jsem
nemohl odmítnout šanci se do Oxfordu vrátit se školou. Pro některé možná těžký přechod, byl
ale přínosným zpestřením už tak dobrého výletu. Výuka s učitelem, který je rodilý mluvčí, je
velký přínos pro každého, jelikož kromě staré dobré angličtiny, člověk pozná i na vlastní pěst
jak zní Anglický přízvuk. Hodiny probíhají v přátelštějším duchu a atmosféra je více
uvolněná k debatám. Těžko říct, jestli to vyhovovalo každému, ale já v tomto vidím celkem
příjemnou změnu. Je to ale dáno i tím, že klesl stres z jakýchkoliv písemek, které zde nebyly.
Další velká změna oproti naší škole bylo, že jsme neseděli v lavicích, ale u jednoho stolu s
učitelem, který tak měl ke každému z nás blíž.
Nicméně výuka 2 hodiny denně mi přijde naprosto zbytečná. Okradlo nás to o cenný
čas, který šel využít k lepšímu poznání nového kraje. Nejsem si jist, zda ten krátký čas
někomu z nás něco dal, ale když to přejdeme a budeme to brát pouze jako skvělou zkušenost
získat aspoň lehkou představu jak to na Anglických školách vypadá, nebyl to úplně vyhozený
čas.
Je to zkušenost, kterou bych přál každému z vás, ale rozhodně na delší čas. Nejlépe
na rok vycestovat pokud je možnost. Přeci jen je nyní spousta programů, které vám můžou
pomoci objevit krásy zemí, do kterých se normálně nedostaneme a to za levný peníz.
Jan Sýkora – 3.ročník

15

POBYT V RODINÁCH V ANGLII
V anglických rodinách jsme byly roztřídění po dvou, třech nebo čtyřech lidech. Já
jsem byla se svojí spolužačkou sama. První den, kdy jsme se měli setkat a seznámit s „rodiči“,
jsme byly obě dvě celkem nervózní.
Když pro nás pak ale přijela velice milá, veselá a komunikativní paní, nervozita tak
trochu opadla.
Naše první slova byla ve stylu „Ahoj já jsem Katka a mám se dobře.“ Po cestě autem jsme se
stále na něco ptali. Vyptávali jsme se oboustranně, jak paní nás, tak my jí. Mezi první z otázek
patřilo, zda-li má naše rodina nějaké domácí mazlíčky, a pokud ano, tak jaké.
Když paní začala vyjmenovávat, že má tři psy, tři rybičky a křečka, tak se mi mihlo
hlavou, co všechno tam vůbec je. Také nám řekla, že má tři děti, tedy dvě dívky a jednoho
kluka. Když jsme dojeli na místo, které bylo asi 5 minut od našeho setkávacího bodu u
autobusu, nervozita zase přišla a nervy začaly pracovat. Co nás první čekalo u dveří, byla
dcera paní Singletonové, která, jak jsme se později dozvěděly, měla 7 let a spíše se styděla.
Mezitím, co nám naše anglická maminka chystala nahoře pokoj, my seděly dole v obýváku a
stydlivě se se sedmiletou holčičkou bavily. Poté probíhalo vše celkem v pořádku, s kufry nám
nahoru pomáhal manžel naší maminky, takže jsme se hned seznámili. První den byl velice
zajímavý, ale únavný - jak po dlouhé cestě autobusem, tak kvůli chození po památkách.
Vybalily jsme si tedy pár důležitých věcí na večer, konečně si daly sprchu a uložily se do
postele. Najednou slyšíme z vedlejšího pokoje křik chlapce: „Omg, omg!“ Zvědavost nám
nedala; vstaly jsme a šly nakouknout, co se děje. Již zmíněný syn paní Singletonové se svým
kamarádem hráli hry na počítači a byli do nich více než vžití, což bylo příčinou toho hlasitého
křiku. Ale to už nás volala naše maminka na večeři. Snad nikdy jsme se víc netěšily na teplé
jídlo jako po té dlouhé cestě a náročném dni. Teplé jídlo bylo výborné, i slibovaná voda z
kohoutku se dala pít. Když jsme tedy konečně čisté, najezené a spokojené ulehly do peřin,
stačila jen minutka a oči obou byly zavřené. Ráno jsme se probudily, nachystaly se a zespodu
na nás volala „máma“: „Girls, breakfast!“ Tedy, „Holky snídaně!“ Toto volání se později
stalo denní rutinou. Takto nás volala jak ke snídani, tak každý večer k večeři. Na snídani jsme
pokaždé měly nachystané dva toasty, několik marmelád, výběr ze čtyř druhů cereálií, mléko,
džus a vodu. Kéž by mě takové pohoštění čekalo každé ráno i u nás doma.
Po snídani nás maminka zavezla na náš setkávací bod.Potom jsme opět chodili celý
den po památkách historicky významných po pro nás významných obchodech jako je
McDonald, suvenýry a podobné. Večer, když si nás opět maminka dovezla domů, čekalo za
dveřmi příjemné překvapení. Všichni tři pejsci, o kterých se nám paní již zmínila, ale ještě
jsme je neviděli, nás příjemně vítali u dveří. Jeden chrt, druhý Jack Russell a třetí tuším boxer.
Všichni tři poskakovali okolo, chtěli se mazlit a štěkali. Nejmenší z pejsků skočil naší mámě
do náruče, druhý ji neustále obíhal dokola a třetí se vyskočit alespoň pokoušel. S kamarádkou
jsme řekly, že jsou úžasní a že je úplně jako psí máma.
Chvíli jsme se bavili o tom, jaký jsme všichni měli den. Pak nás opět čekala výborná večeře a
teplá postel.
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Každý den se to potom, dá se říct, opakovalo. Čím déle jsme spolu trávili čas, tím
více mi přišlo normální mluvit anglicky. Začátky byly totiž velice těžké, připadala jsem si
skoro jako ve filmu, čeština vůbec, všude okolo lidi, kteří mluví jiným jazykem, bez své
postele, bez svých rodičů a bez svého rodného jazyka.
Myslím, že v naší rodině probíhalo všechno tak, jak má, a určitě se mi tam líbilo.
Rodina byla moc příjemná a veselá, i s chlupatými členy rodiny. Kdyby to bylo možné, určitě
je někdy ráda znovu navštívím.
Kateřina Kočí – 3.ročník

Od té doby, kdy jsem se dozvěděla, že pojedu do Anglii, jsem si přála, ať mám hodnou
rodinu. Po hrůzostrašných příbězích vyprávěných po cestě paní průvodkyní, jsem se opravdu
bála. Ale bylo to milé překvapení. Přijela pro nás velmi milá starší paní. Bydleli jsme ve třech
v jejím malém domečku. Když jsem vešla „domů“, viděla jsem malou chodbičku, ve které
jsem se automaticky chtěla zout, ale paní mě zastavila, že mám jít dál v botách. Pomohla nám
s kufry do našeho pokoje. Měli jsme opravdu malinký pokoj, ale velmi útulný. Převlékli jsme
se a šli za naší náhradní mamkou. Zeptala se nás, co si dáme na pití. Rozhodli jsme se pro čaj
a pokaždé, když jsme pak přišli nebo snídali, měli jsme dobrý čaj na stole. Po dlouhé cestě
jsme si mohli sednout na gauč a večeřet u televize a relaxovat. Měli jsme pizzu a hranolky a
zeleninu, protože „mamka“ nestihla uvařit, ale na další den nám slíbila špagety. Cítila jsem se
tam opravdu příjemně. Povídali jsme si o rodině a k večeru jsme poznali také našeho
náhradního taťku. Když jsem byla unavená, rozloučila jsem se a šla jsem se okoupat. Největší
problém byl s nastavením teploty vody. Angličané tvrdí, že jejich studená voda je tak kvalitní,
že nemůže téct ze stejného kohoutku jako teplá. Ovšem když jsem se vrátila do pokoje, zjistili
jsme, že máme v pokoji nesnesitelnou zimu. Rozhodli jsme se zeptat, zda by šlo zapnout
topení. Paní nám ho ochotně nastavila a my šli spokojeně spát.
Ráno nás probudila „mamka“ brzy. Přesně na minutu byla nachystaná snídaně. Když
jsme přišli dolů, nestačili jsme se divit. Dva toasty a džem a 3 druhy cornflakes s mlékem. Na
kuchyňské lince byla nachystaná vydatná svačinka - 2 toasty a ovoce, nechyběla ani malá
sladkost. Při snídani jsme se bavili a svěřili se, že v pokoji je opravdu zima. Když jsme večer
přijeli domů, mamka běžela do pokoje a říkala, že je tam opravdu horko. Koupila nám
přímotop. Byli jsme moc rádi a moc nás to potěšilo. Večeře byla opravdu skvělá. Měli jsme
štěstí, v některých rodinách dostávali jen koupené jídlo. A vůbec se o ně nezajímali. Cítila
jsem se opravdu jako člen rodiny. Poznala jsem „mamčina“ syna a jeho manželku. Také její
dceru a úžasného malého vnoučka. Fungovala jsem jako doma a snažila se pomoct a uklízet si
po sobě. Poslední večer, který jsme trávili u rodiny, jsme se rozhodli navštívit místní bar. Moc
se mi líbilo, že jsme se tam mohli pobavit a nebyla tam hlasitá hudba. Všichni se usmívali a
bavili. Vyzkoušeli jsme čepovanou colu a užili si večerní pohodu. Po celém týdnu bylo
loučení opravdu smutné. „Mamka“ nám pomohla s kufry do auta a jeli jsme na místo srazu.
Bylo zvláštní se loučit a vědět, že se možná nikdy neuvidíme, ale naše mamka nám nabídla,
že kdykoli budeme v Oxfordu, můžeme se u ní stavit. Po návratu z Anglie nám od ní přišlo
vánoční přání. Měli jsme opravdu skvělou rodinu.
Lenka Kelemenová – 3. ročník
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