
 
 

Britský podzim na hlineckém gymnáziu 

 

Podzimní výuka na hlineckém gymnáziu byla cestovatelsky náročná pro studenty  i vyučující 

angličtiny. Už v  září 2015 jsme navštívili Anglii a Wales v rámci tradičního již desátého 

poznávacího zájezdu, o němž jsme vás už informovali. To hlavní nás ale teprve čekalo.  

Naše škola totiž zareagovala na výzvu MŠMT a získala nemalé finanční prostředky na 

jazykové pobyty ve Velké Británii. Vyučující anglického jazyka dostali šanci vyjet do Británie na 

čtrnáctidenní pobyt. Vzhledem k tomu, že se pravidelně každé dva roky účastníme 

mezinárodních konferencí Asociace učitelů anglického jazyka ČR, které se zaměřují na metodiku 

výuky, rozhodly jsme se s kolegyněmi pro intenzívní jazykové kurzy.  

V říjnu jsme s Janou Bálkovou strávily úžasné dva týdny v Brightonu na jižním pobřeží 

Anglie. Kolegyně Lada Leszkowová se pak v listopadu vypravila na obdobný výukový pobyt do 

Edinburghu. A mezitím jsme společně s padesáti studenty vyššího stupně gymnázia zamířili na 

devítidenní jazykově-poznávací zájezd do Skotska a Anglie. Jak ho prožili sami studenti? Karolína 

Ježková ze 7.A se vše pokusila s lehkou nadsázkou popsat. 

 

Brzy ráno, nasedáme na trajekt. Máme opravdu štěstí, zataženo není, vycházející slunce 

samovolně spouští soutěž o nejhezčí fotku oranžového nebe. První nádechy anglického vzduchu, 

Londýn už je nedaleko. 

Spolu s několika stovkami dalších turistů procházíme památky podél Temže. Hledám 

červenou telefonní budku, u které bych se mohla vyfotit, a nakupuji první nepotřebné suvenýry. 

Jásám, když zjišťuji, že následuje plavba po Temži do Greenwiche. Pocit, který jsem čekala při 

překročení nultého poledníku, se nedostavil. Vracíme se zpět k autobusu, kde strávíme druhou 

noc při přejezdu do Edinburghu. 

Budíček na osmou, rychlá hygiena, snaha udělat ze sebe hezčí já a odchod do školy. 

Neříkám, že jsem se nebála, že nebudu rozumět ani slovo. Ale byla jsem příjemně překvapena, 

hodiny nebyly nijak náročné. Odpoledne procházíme historické památky Edinburghu a 

nejznámější ulici Royal Mile. 

Natěšeni se vracíme k autobusu, u kterého nás vyzvednou hostitelské rodiny. Společně se 

čtyřmi kamarádkami jsme bydlely u moc milé paní Margaret. Dům měla malý, o to víc nás 

překvapilo, kolik lidí v něm bydlelo, každý den se tam objevil někdo nový. Nás sice spalo pět 

v jednom pokoji, ale jídlo bylo dobré a zima tam taky nebyla. Jako bonus jsme se ráno dozvěděly, 

že naše škola je přes ulici. 

Druhý den ve Skotsku jedeme do Stirlingu, navštěvujeme hrad a poté vystupujeme 

k Wallace Monumentu, ze kterého jsme díky počasí viděli stejnou mlhu, jaká byla vidět 

z jakéhokoliv jiného místa.  

Třetí den vyjíždíme na sever do skotských Highlands. Všechny nás uchvátila příroda okolo, 

byť cesta probíhala způsobem „Desetiminutová pauza, udělejte fotky, jedeme dál“. Cílem bylo 

jezero Loch Ness, po kterém jsme pluli. Pořízeno mnoho fotek. 



 
 

Další den dostáváme certifikáty o úspěšném absolvování výuky. Poslouchat chudáka paní, která 

četla naše jména, bylo při nejmenším zábavné. Poté odjíždíme na prohlídku The Royal Yacht 

Britannia – obří královské jachty, kde jsme dostali „telefony“ s namluveným komentářem ke 

každému pokoji. Zajímavé to začalo být tehdy, když jsme zjistili, jak přepínat jazyky, a zbytek jsme 

doposlechli v mandarínštině. 

Po poslední noci strávené v hostitelských rodinách si odjíždíme prohlédnout město York a 

poté zpět do Londýna do nových hostitelských rodin. S kamarádkami jsme bydlely u paní, které 

jsme se trochu bály, v jejím domě byla zima, žila tam sama a dostaly jsme čaj, o kterém se 

opravdu nedalo říct, že by byl pravý anglický. Nicméně noc jsme přežily a těšily jsme se na 

poslední den v Londýně. London Eye, Buckingham Palace, Big Ben, Downing Street, Trafalgar 

Square. Všichni jsme toho prochodili spoustu a dostali jsme i pár příležitostí utratit poslední libry 

za suvenýry s anglickou vlajkou, britskou královnou, červenými autobusy nebo jinými symboly 

Spojeného království. 

Poslední pohled na anglické cihlové domy, poslední protažení před dlouhou cestou domů. 

Unavení, s bohatším slovníkem angličtiny a šťastní na německé benzínce konstatujeme, že to 

stálo za to. A i kdyby ne, nestálo nás to přece nic. 

 

Lenka Krupičková, profesorka Gymnázia K. V. Raise,Hlinsko 

 

 

 


