Zájezd ZŠ Deblín do Anglie
Ve dnech 22.-27. listopadu 2015 se konal zájezd žáků ze Základní školy v Deblíně do
Anglie. Tato akce se uskutečnila v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a zúčastnilo se jí 40 žáků 6.-9. třídy v doprovodu 4 pedagogů.
Na pobyt ve Velké Británii nám zbyly pouze tři plné dny, zbytek jsme strávili
cestováním autobusem a trajektem. Ubytovaní jsme byli v hostelu v Margate, což je asi
40 tisícové město na jihovýchodě Anglie v hrabství Kent. V průběhu našeho pobytu jsme
podnikli celodenní výlet do Londýna, kde jsme zhlédli ty nejvýznamnější památky jako Big
Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly a čekala
nás i prohlídka Národní galerie na Trafalgarském náměstí. Dva dny pak žáci strávili
v Canterbury, kde absolvovali celkem 9 hodin výuky v anglickém jazyce v St. Peter´s School
of English.
Celá akce byla velmi příjemná, ačkoliv se nám dostalo ukázky typického anglického
počasí. Děti konverzovaly nejen v hodinách, ale snažily se komunikovat i v běžném životě při
nákupech či organizaci bydlení s majitelkou hostelu a dalšími pracovníky. Dostalo se jim tak
cenné zkušenosti, kdy měly možnost si vyzkoušet svoje jazykové znalosti v praxi.

A dojmy žáků?
„Z cesty do Anglie máme všichni hodně zážitků. Po cestě autobusem na nás u Plzně
čekal první letošní sníh. Na trajektu se nám cestovalo špatně, protože loď se dost houpala.
Naše paní domácí nebyla moc příjemná, při příjezdu nás nenechala vystoupit před hostelem.
Nakonec jsme zjistili, že to bylo kvůli naší bezpečnosti, ale co jsme si vyslechli… Obědový
balíček byl malý, ale čokoládový dort po večeři vše spravil. Na výlet do Londýna jsme se
všichni moc těšili, ale mrzí nás, že jsme neviděli Tower Bridge. Levitující chlápci před
Národní galerií byli super! Ve škole nás učil zábavný učitel, který měl vtipné hodiny, které
nás moc bavily. Cenu za nejoriginálnější polohu při spánku bychom udělili Elišce a Dandovi.
Moc se nám v Anglii líbilo, ale možná jsme čekali trochu víc.“

