
Vzpomínky na Anglii 2019 očima účastníků 

 

Cesta – únava – rodina – zklamání ze šutrů v kruhu – hoši a hokej 

(Jakub) 

1. Nejvíce mne naštval počet mincí a jejich bezvýznamnost 

2. Docela hodně mně překvapovalo, jak jezdíme na levé straně 

3. Byl jsem nadšen z citronové limonády 

4. Velice se mi líbil pobyt v rodinách 

(Max) 

5 věcí, které se mi líbily 

• Architektura, a to především v Oxfordu 

• Oxford byl krásný 

• Příroda  

• Milá rodina, měli jsme víc, než jsme potřebovali 

• Pláž a moře 

 

3 věcí, které se mi nelíbily 

• Stonehenge mě zklamalo 

• Nemohli jsem jít blíž ke kamenům 

• Únavný trajekt  

(Matouš K.) 

 

Anglie 2019 

+ milá rodina a také komfort 

+ skvělý, nenáročný, ale učící učitel 

+ skvělý výlety až na…. 

- Zklamal mně výlet je kulatému stolu krále Artuše (dlouho jsme jeli a nic jsme 

neviděli) 

- Málo místa v autobuse 

(Mato T.) 

Anglie 

Moc se mi líbily výlety, ale organizace, kam jít. 

Škola byla příjemná. Zájezd s jinou školou byl dobrý nápad. 

Skvělá byla naše rodina! Nenáviděla jsem tamní svačiny. Fakt. Ze svačin mi bylo špatně a 

mojí záchranou se staly jablka. 

(Emma) 

 

 



Anglie 

V půlce května jsme jeli s paní učitelkou Novotnou do Anglie. Cesta proběhla poměrně 

klidně. Velmi příjemné bylo, že nám naše hostitelská rodina udělala klasickou roast dinner. 

Druhý den jsme šly do školy úžasných 15 minut. 

Škola byla poměrně dobrá, ale obědy nepoživatelné. Nejvíce se mi asi líbil Oxford, ale mohlo 

tam být více času na rozchod. 

Slovo závěrem, zájezd se mi líbil, ale příště bych se na školu vykašlala a šla jenom po 

památkách. 

(Terka F.) 

 

Anglie 

Cesta do Anglie nebyla moc zábavná, takže jsme byli rádi, když jsme usnuli. Hned první den 

jsme šli do oceanaria, kde to bylo super. Mohli jsme projít podvodním tunelem a vidět 

spoustu druhů ryb. Další dny jsme navštívili mnoho různých míst, například: Stonehenge, 

muzeum aut, hrad a další. V Anglii jsme byli spokojení. Dokonce když jsme si požádali u 

paní učitelky o větší obědy, tak nám to zařídila. S ničím jsme v Anglii neměli problém. 

František Anděl 

 

Ohledně našeho pobytu v Anglii musíme konstatovat, že se nám zde velice líbilo – jak 

v rodině, tak ve škole. Nemůžeme opomenout výlety, z nichž se Jeníkovi nejvíce líbil přístav 

Porsmouth s lodí Hms Victory a také koupání v moři. Davidovi se nejvíce líbil Oxford a 

druhá škola. 

napsali žáci 7.AZ – David a Jenda 

 

V Anglii se nám velice líbilo, nejvíce Stonehenge a prohlídka Oxfordu. Také jsme se s Klárou 

shodly, že se nám líbila výuka angličtiny se zaměřením na každodenní fráze. Věříme, že to 

nebyl nás poslední společný výlet. 

Barbora Strnadová a Klára Dvořáková 


