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Úvod
Tento poznávací zájezd byl určen pro žáky 7. – 9. třídy. Chtěli jsme
lépe poznat Londýn, a proto jsme se tohoto zájezdu zúčastnili.
Navštívili jsme mnoho památek, o kterých jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých věcí. Jednou z památek byl např. Tower, ve kterém jsme
strávili bezmála půl dne.

Program zájezdu:

1.den

Odjezd z Nového Hrádku, přejezd přes Německo a Belgii
do Francie, nalodění na trajekt

2. den

Katedrála sv. Pavla, Tower, vláčkem do Greenwiche,
ubytování

3.den

Zámek Windsdor, Oxford, večerní Londýn

4. den

Londýnské oko, Westminsterské opatství, Big Ben, budovy
Parlamentu, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí,
Národní galerie, Čínská čtvrť

5. den

Návrat domů

První den
Katedrála svatého Pavla
Katedrála svatého Pavla stojí na Ludgate Hill v Londýnském obvodu
City a je to sídlo londýnského arcibiskupa. Současná stavba pochází
ze 17. století. Je všeobecně považována za čtvrtou katedrálu svatého
Pavla. První katedrála byla postavena Sasy a byla ze dřeva. Poté, co
byl tento chrám vydrancován Vikingy, byla postavena druhá
katedrála a tentokrát bylo na její stavbu použito především kamene.
Třetí katedrálu začali budovat Normané, poté co byla předchozí
katedrála zničena roku 1087 požárem. Až v roce 1666 byla tato
původní katedrála zničena Velkým požárem Londýna. Ačkoli některé
části byly zachovány a katedrála mohla být rekonstruována, bylo
rozhodnuto o stavbě nové katedrály. Tento záměr existoval ještě před
požárem. Výsledné dílo této stavby jsme mohli v Londýně shlédnout.
Byli jsme se podívat i v tom nejvyšším patře největší věže, odkud byl
nádherný výhled na Londýn. Museli jsme překonat více než 300
schodů.

Tower of London
První známé opevnění na tomto místě bylo římské opevnění, které
nechal zbudovat císař Claudius na obranu města, tehdy zvaného
Londinium. V roce 1078 nařídil Vilém I. Dobyvatel postavit White
Tower, aby ochránil Normany před obyvateli City a proti komukoli
jinému. Předchozí opevnění na tomto místě, včetně římského, bylo
zbudováno ze dřeva, ale Vilém nařídil aby jeho věž byla z kamene,
který byl speciálně dovezen z Francie. V nynějším Toweru lze vidět
mnoho zajímavých věcí, jako třeba pravé korunovační klenoty. Na vše
tam dohlíží tzv. Yomen Warder. Také se tu nacházejí havrani, kteří
podle legendy nikdy nesmí opustit Tower, jinak prý Londýn zanikne.
Proto všichni havrani mají přistřižená křídla.

Hvězdárna v Greenwich
Královská hvězdárna, domov greenwichského místního času a linie
nultého poledníku, je jedním z nejdůležitějších historických
vědeckých míst na světě. Založil jej Karel II. v roce 1675 a podle
mezinárodního výnosu je úředním východiskem pro každý nový den,
rok a tisíciletí (měřeno úderem půlnoci od nultého poledníku).

Oxford
Oxford je město a nemetropolitní distrikt v hrabství Oxfordshire s
počtem obyvatel 149 800. Nachází se zde nejstarší univerzita
nazývána jako University of Oxford. Oxford je označován jako město
snové nálady. Městem protéká řeka Temže, která je v úseku asi 15 km
známa jako Isis. Oxford se nachází asi 90 km na severozápad od
Londýna a asi 100 km. jihovýchodně od Birminghamu. Druhá
Oxfordská univerzita, Oxford Brookes University vzniklá z původní
Oxford School of Art, sídlí na Headington Hill a obdržela status
univerzity v roce 1991 a v posledních pěti letech byla hodnocena jako
nejlepší z nových vysokých škol Velké Británie. Oxfordská universita
se řadí mezi významné college, jako je např. Cambridge, atd.

London Eye
London Eye je ruské kolo v Londýně, vysoké
135m. Zjistili jsme,že lana,která drží obří kolo
vyrobila česká Škodovka. Jedna jízda trvala
30minut, bez toho,aniž by se kolo zastavilo.Ještě před vstupem jsme
byli prohledáni a všechny nože a podobné nebezpečné věci jsme
nechali u hlídačů.Nastupovali jsme do pomalu se točícího kola.
Všichni se rozhlíželi a čekali,až budeme výš.Z Londýnského oka bylo
vidět vše. Big Ben,Tower Bridge Klášter sv.Pavla a mnohé další.Když
jsme byli skoro nahoře,tak jsme se fotili a rozhlíželi se kolem po
Londýně.Když už kolo klesalo,všichni říkali,že to uteklo moc rychle,a
že by jeli znovu.Dole po vystoupení prohledávala ochranka
kabinky.Došel jsem si pro věci a naposledy se podíval na kolo.Byl to
opravdu skvělý zážitek

Čínská restaurace aneb Sežer co můžeš
V čínské čtvrti jsme se rozdělili na dvě skupiny.Jedna, co půjde na
menší oběd do čínské restaurace (za 5 €), a druhá,která do restaurace
nechce se půjde s paní učitelkou Krbalovou projít po Londýně.Čínská
restaurace vypadající na velké prostory vůbec taková nebyla.Byla to
celkově malá budova s jedním patrem ,kde jsme si mohli nabrat na
talíře (u nás co můžeš) a několika malými stoly.Museli jsme jít do
nižšího patra,kde bylo stolů několik asi po pěti nebo šesti židlích,ale i
s několika menšími stolečky pro dva.My jako Češi nikdy nevidící
jídlo jsme nabrali na malé talíře, co se vešlo. Všichni jsme se
s přeplněnými talíři plnými nejrůznějších pochoutek posadili ke
stolům.

I paní učitelce moc chutnalo...

Zrovna jsme si pochutnávali na něčem vypadajícím jako špagety,ale
trochu jinak chutnajícím.Vtom Honza(Sůša)řekl něco ve
smyslu:,,Tééda,ty špagety jsou fakt výborný!´´Ale paní Soukupová ho
setřela poznámkou ,že to co jí nejsou špagety,nýbrž bambusové
výhonky.Všichni jedící ´špagety´ strnuli prostřed sousta,nevěřícně se
na sousto podívali,ale po krátkém přemýšlení přece jenom strčili
výhonky do pusy a začali znechuceně přežvykovat… Lukáš Menyhei,
který si naložil přeplněný talíř se sice najedl dosyta, ale
pravděpodobně měl jen velké oči. Všichni se asi po třičtvrtěhodince
vykolébali s plným žaludkem z čínské restaurace s blaženým výrazem
na rtech…Kdo by se taky divil že….??

Windsor
Windsor je již po staletí nejvýznamnějším venkovským sídlem
britských panovníků. Předcházel mu raně středověký hrad, umístěný
na kopci nad řekou Temží a střežící přístup k Londýnu. Již někdy ve
12. století vznikla okrouhlá kamenná věž, doplněná brzy dalšími
kamennými stavbami. Celý areál prošel řadou přestaveb, současný
exteriér pochází z poslední velké rekonstrukce v první třetině 19.
století. Zámek je sice přístupný, ale nikoli tak soukromé komnaty
královny. Celý objekt žije vlastním životem. Jsou zde přijímány
významné návštěvy, konají se některé akce pro vybranou společnost a
tyto podmínky musí samozřejmě návštěvníci Windsoru plně
respektovat. Ovšem i běžní turisté mohou shlédnout autentické
prostředí královského sídla s honosnými interiéry. Obsahují rozsáhlé
sbírky obrazů, nábytku a velké množství dalších uměleckých děl.
Velmi významnou částí Windsoru je Kaple sv. Jiří, ve které jsou
pochováni i někteří angličtí králové.V kapli se každoročně scházejí
držitelé podvazkového řádu, nejvyššího řádu anglických rytířů. Po
zasedání a bohoslužbě následuje slavnostní průvod, kterého se
zúčastňují
také
členové
britské
královské
rodiny.

Tower Bridge
Mohutný most spojující břehy řeky Temže je perlou Viktoriánského
stavitelství.Tower Bridge byl vybudován v Gotickém stylu a při
procházce po něm se nám odhalí zase trochu jiný pohled na Londýn.
Určitě velkým zážitkem je vidět most, jak se otvírá,aby mohly
proplout velké lodě. Ale my jsme to štěstí neměli.

Ubytování v rodinách
Do rodin jsme se dostali večer prvního, celkem náročného dne.
Klára Ježková, Lucka Vítková ,Adéla Kárníková a já jsme byly
ubytovány u jedné starší paní. Byl nám přidělen poměrně útulný
pokojíček, se dvěmi dvoupatrovými postelemi a skříněmi se zrcadlem.
A co jsme vlastně dostávaly k jídlu? Hned první večeře byla nějaká
specialita. Paní, u které jsme bydleli nám to popsala jako paprikovou
omáčku s masem a dvěma druhy brambor. Musím říct, že to bylo
opravdu výborné. Nebylo to však jediné jídlo, které jsme si
pochvalovaly. Tak třeba k snídani byly toasty, na které se mohla
namazat marmeláda, nebo „nutela“ a když jsme neměly chuť na
toasty, byly tu ještě celozrnné lupínky s mlékem. Po snídani nás „paní
domácí“ zavezla na smluvené místo, kde jsme se měly setkat
s ostatními účastníky tohoto zájezdu. S sebou nám ještě přibalila
balíček s jídlem na odpoledne. Zpět do rodiny jsme se dostávaly ve
večerních hodinách a budíček byl kolem půl sedmé nebo v sedm
hodin ráno. Takto se to opakovalo a ž do konce našeho pobytu. Naše
tvrzení (moje a holek), ostatní to třeba mohli vidět o něco jinak. Ale
my si to určitě užily. O tom není pochyb...

Návrat domů
Z Anglie jsme všichni jeli do přístavu a nalodili se na trajekt a pluli
jsme přes kanál La Manche neboli anglicky zvaný English
Channel.Pluli jsme zhruba 2 hodiny. Dopluli jsme do Francie.Vylodili
jsme se a nastoupili do autobusu a jeli přes Belgii do Německa,
kterým jsme projížděli asi 5 hodin, než jsme dorazili do České
republiky.Domů jsme dojeli 16.00 a rodiče nás už netrpělivě čekali.
Byl to krásný zážitek.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat CK Kalousek a jeho
průvodkyni, paní Janě Hudkové, za vzorně připravený zájezd
a dokonalé služby.

Na závěr přikládáme další zajímavost z Evropy, tentokrát ze
švédské školy.

Co mě překvapilo na
švédské škole
Před rokem a půl jsem se přestěhovala s mojí rodinou do
Švédska. Neměla jsem ani tušení o tom, jaké to bude. Hlavně se
školou jsem si nebyla jistá. Netušila jsem, jak se ke mně
budou chovat učitelé a spolužáci a jak to tam všechno chodí.
Ukázalo se, že jsem se bála zbytečně.
21. srpna jsem poprvé nastoupila do švédské školy. Jmenuje se
Äppelviksskolan a je to základní škola pro žáky 6. až 9.
třídy.
Byla jsme zařazena do 6.C, kde nás bylo 23 žáků. Dozvěděla
jsem se, že je v každém ročníku sedm tříd, takže až do G. To
mě docela překvapilo.
Každá učebna je vybavena bílou tabulí (whiteboardem), skříněmi
s tužkami a sešity, lavicemi, televizí a rádiem.
V šesté třídě mají žáci vlastní učebnu, kde mají většinu svých
předmětů kromě výtvarné výchovy, fyziky atd.
Učitelům jsme měli tykat a říkat jim křestním jménem, což pro
mě bylo něco nového. Možná právě proto učitelé trochu u nás
ztratili respekt a při hodinách bylo dost rušno. Ale také
záleží na učitelově chování.
Hodiny jsou často kreativní a my můžeme pracovat s vlastními
tématy. Třeba v zeměpisu jsme si mohli vybrat
libovolnou
zemi, o které chceme psát.
Vyučovací hodiny trvají 50 minut, pokud nemáme dvouhodinovku,
a na podzim a na jaře se někdy přesuneme ven a tam pracujeme.
Asi hlavně proto, abychom si užili sluníčka, než přijde opět
zima a začne se stmívat už ve tři hodiny odpoledne.

Něco, co mám ve švédské škole hodně ráda je, že nemusíme psát
psacím písmem, ale jak chceme. Píšeme obyčejnou tužkou. Sešity
a někdy i tužky dostáváme od učitelů zdarma. A hlavně nás
známkují ústně. Moji kamarádi se už nemohou dočkat, až
v osmičce začneme dostávat známky, ale já ne. Já už si známek
užila dost.
K obědu bývají na švédském stole dvě jídla, jedno s masem a
druhé pro vegetariány. K tomu dostáváme zeleninu. Také si
můžeme vzít knäckebröd, švédský trvanlivý chléb, pokud nám to
jídlo nechutná. Za obědy se neplatí, takže nikdo nezůstane o
hladu jenom proto, že nemá zaplaceno.
O dlouhých přestávkách můžeme hrát stolní tenis nebo kulečník,
můžeme si půjčit i jiné hry u školníka, jít do knihovny nebo
jít ven.
Ve švédských školách jsou hodně zaměřeni proti šikaně, proto
má většina škol z každé třídy vybrané dva žáky,
kteří mají
pomáhat slabším nebo šikanovaným spolužákům. Tomuto spolku
studentů, co pomáhají, se říká FRIENDS. Já a jeden spolužák
z mé třídy jsme byli vybráni, což mě potěšilo. Podle mě je
FRIENDS velmi dobrý nápad, protože nikdo by neměl chodit do
školy s pocitem kamene v žaludku.
Kromě FRIENDS má škola vlastní redakci školního časopisu Milo
a reprezentanty tříd, kteří společně organizují různé akce,
např. výrobu mikiny s logem školy.
Škola má také katalog s fotkami každé třídy, adresami a
kontakty na všechny žáky a učitele pro případ, že by se rodiče
potřebovali nutně spojit s někým ze školy. Navíc to je pěkná
památka na základní školu.
Greta Stocklassová

Krásné Vánoce, hodně dárků , zdraví a
štěstí do nového roku 2008 přeje redakce
Komety.

