
Exkurze do Velké Británie pohledem dětí 

Do Anglie jsme jeli luxusním dvoupatrovým autobusem. Cesta trvala stráááášně dlouho, asi 
dvacet hodin. Jeli jsme přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii. Ve Francii ve městě Calais; jsme 
najeli do vlaku, který nás převezl Eurotunelem pod kanálem La Manche do Velké Británie.

Když jsme se po dlouhé náročné noci vzbudili, málem jsme dostali infarkt, protože autobus 
nejel po pravé straně, ale po levé. Už jsme mysleli, že do nás někdo narazí, když nám došlo, že už 
jsme v Anglii, kde se jezdí po levé straně. 

Dojeli jsme do Londýna k řece Temži, kde jsme asi v pět hodin ráno místního času (je zde o 
hodinu méně) konečně vystoupili z autobusu a vydali se na cestu Londýnem. Došli jsme k řece 
Temži, odkud jsme měli krásný výhled na "Okurku", tedy velký, přímo obří mrakodrap ve tvaru 
okurky. Poblíž "Okurky" stály další, ještě vyšší mrakodrapy, např. Sharp. Poté jsme procházeli 
londýnskými ulicemi. Bydlí zde asi osm miliónů lidí a půlka z nich tam ráno běhala ještě před prací,
dokonce jsme viděli jednoho pána, který se přímo na ulici převlékal ze sportovního oblečení do 
obleku. 

Po prvním dnu v Londýně jsme se jeli ubytovat do rodin. Trochu jsme se báli, jací naši 
hostitelé budou, ale nakonec byli super a vařili výborně. Moc se nám u nich líbilo, ale jedna věc nás
zarazila, i když jsme na to byli upozorněni, a to, že se nezouvají. Prostě nám přišlo divné, že když 
něco vyšlápnou, tak to pak utřou doma do koberce... 

Druhý den jsme navštívili lázeňské město Bath, kde jsme trochu nakupovali a pak jsme jeli 
na Stonehenge. Tam to bylo moc hezké a vyšlo nám počasí, takže to bylo ještě lepší. 

Poslední den v Anglii jsme se šli podívat na Big Ben, ale byli jsme všichni zklamáni, 
protože Big Ben byl celý v lešení, až na hodiny. Kus odsud je takzvané Londýnské Oko (ruské 
kolo), ze kterého jsme měli výhled na celý Londýn. Bylo to nádherné. 

Ale nejlepší z celé Anglie, ten nejhezčí zážitek, byly veverky... Ano, veverky, které jsme 
potkali v londýnském parku. Každý si ze zájezdu přivezl domů alespoň deset fotek s veverkou. 


