
Poznávací zájezd do Londýna. 
 

Koncem měsíce dubna se žáci 1. a 2. základní školy vypravili na poznávací zájezd do 

Londýna s cestovní 

agenturou ProTravel. V 

neděli v odpoledních 

hodinách jsme se sešli na 

autobusovém nádraží a 

vyrazili na dlouhou cestu 

přes Německo, Nizozemí 

a Belgii do francouzského 

přístavu Dunkerque, kde 

jsme prošli pasovou 

kontrolou a bez dalších 

problémů vypluli k 

našemu cíli.  

První z památek 

Londýna, kterou jsme 

navštívili, byla bývalá Královská observatoř v Greenwichi, kudy prochází nultý poledník. 

Poté jsme se přeplavili po řece Temži k pevnosti Tower of London, kde jsme měli rozchod a 

čas na prohlídku. Po prohlídce jsme přešli k St. Paul's Cathedral. Tady jsme vylezli na kopuli, 

kde byly tři různé galerie. Na tu nejvyšší bylo 528 schodů. Poslední zastávkou toho dne byla 

jízda na London Eye. Kolem desáté hodiny večerní jsme se jeli ubytovat k dočasným 

rodinám.  

Třetí den nás čekal přejezd do městečka Windsor, kde se nachází největší zámek – královské 

sídlo - na území Velké Británie. Bohužel jsme se dovnitř nedostali, neboť královna zde 

pořádala společenskou akci, jako poděkování lidem, kteří se zasloužili o dnešní podobu a 

fungování Velké Británie. Příští zastávkou byl další z královských paláců Hampton Court 

Palace, kde jsme opět měli čas na prohlídku a procházku zdejších nádherných zahrad a 

bludiště. V 

zámku byly 

nedávno 

objeveny 

kuchyně, ve 

kterých se vařila 

čokoláda pro 

krále. Nejčastěji 

tu pobýval král 

Henry VIII. Po 

prohlídce jsme 

se rozdělili na 

dvě skupiny 

podle škol. 1. ZŠ měla naplánovanou návštěvu fotbalového stadionu Chelsea FC, kde jsme 

mohli vidět šatny hráčů a vyslechnout od průvodce vtipné historky. 2. ZŠ šla do muzea 

voskových figurín Madame Tussauds. Najdeme zde  sochy např. slavných herců, sportovců, 

zpěváků, státních představitelů nebo filmových postav. Mohli jsme se také vyfotit 

s královskou rodinou. 

Další den jsme si zabalili a do centra jeli vlakem. Po příjezdu jsme si šli prohlédnout místa, 

která se nesmazatelně zapsala do historie města například: Westminster Abbey, Buckingham 



Palace, Trafalgar Square, Whitehall. Tento den byl nejlepší z pohledu děvčat, neboť mohly 

nakupovat např. v Covent Garden. Poté už nás čekala pouze dlouhá cesta domů. 

Velké poděkování patří řidičům, kteří nás dovezli v pořádku tam i zpět, slečně průvodkyni 

Lence a našim učitelkám, Jitce Jandové, Marii Špánkové, Mileně Hellerové, Martině 

Tomáškové, které nás celý zájezd pečlivě hlídaly.  
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