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Aj v tomto školskom roku sa študenti I. D, I. E a I. B triedy zúčastnili poznávacieho zájazdu do 

Londýna. Do Veľkej Británie sme pricestovali v dopoludňajších hodinách a začali sme prehliadkou 

mestskej časti Greenwich s nultým poludníkom, Kráľovským observatóriom a výhľadom na 

Múzeum námorníctva, Dockland a Canary Wharf. Loďou sme sa preplavili na Embankment a užili si 

vyhliadkovú jazdu Londýnskym okom a 4D filmom o Londýne. Pokračovali sme pešou prehliadkou 

Houses of Parliament, Big Benom, Westminsterským opátstvom. Odtiaľ  prehliadka viedla na 

Whitehall k sídlu ministerského predsedu  na Downing Street až k Trafalgarskému námestiu, 

národnej galérii a potom na Leicesterské námestie a Piccadilly Circus. Po obedňajšej prestávke 

študenti trávili čas individuálnou prehliadkou mesta a malými nákupmi. Vo večerných hodinách 

sme autobusom prišli do rekreačného parku Allhallows, kde nás ubytovali v mobilných domčekoch. 

Ďalší deň sme navštívili Prírodovedné múzeum so sekciou dinosaurov, zbierkami vzácnych motýľov 

a ďalšími náučnými a názornými expozíciami o vývoji zeme, dôsledkoch prírodných katastrof.. 

Popoludní bola na programe návšteva  múzea voskových figurín madam Tussaud so vzrušujúcou 

jazdou v black caboch po historickom Londýne a 4D kinom s hlavnými hrdinami filmu  Star Wars, 

ktorí bránili mesto  pred virtuálnymi monštrami. Potom nasledovala  prehliadka pevnosti Tower 

s korunovačnými klenotmi, rytierskou výzbrojou, historickými zbraňami a stredovekou mučiarňou. 

Niektorí študenti mali šťastie a zachytili otváranie mosta Tower pri preplavbe dvoch lodí. 

Pokračovali sme prehliadkou Bankside, Southwark po moste Millenium bridge. Osobné voľno opäť 

študenti využili na nakupovanie na Oxford a Regent Street. Tretí deň  sme v dopoludňajších 

hodinách navštívili Buckinghamský palác, Hyde Park, St. James´park a vrátili sme sa na Leicesterské 

námestie, Cherring Cross a Totenham Court, Soho, Čínsku štvrť a užívali si atmosféru 

multikultúrneho veľkomesta. Posledný deň sme v ranných hodinách odovzdali kľúče od mobilných 

domčekov a cestou  na Slovensko sme sa ešte zastavili v historickom meste Canterbury, sídle 

Britského arcibiskupstva a dokončili posledné nákupy darčekov a suvenírov. Domov sme cestovali 

opäť trajektom z Doveru do Calais, cez Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Česko. Aj keď nám počasie 

veľmi neprialo a často intenzívne pršalo, vrátili sme sa plní krásnych zážitkov z nezabudnuteľného 

mesta a určite sa tam radi zas vrátime. 

 

                                      



 

 



  

        

 

 

 


