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Jazykový a poznávací pobyt žáků Základní školy ze Sokolovské ulici, 
Mnichovo Hradiště 

v Oxfordu není zdaleka poslední 
 
Ve dnech 17. 9. – 23. 9. žáci Základní školy Sokolovská Mnichovo Hradiště měli možnost 
navštívit Velkou Británii, a to zejména hlavní město Londýn a univerzitní městečko Oxford. 
Skupina čtyřiceti žáků 6. – 9. tříd v doprovodu dvou pedagogů a paní průvodkyně vyrazila ve 
čtvrtek 17. 9. v dopoledních hodinách, aby urazila 1 300 kilometrů dlouhou cestu přes 
Německo, Nizozemí, Belgii a Francii do hlavního města Velké Británie Londýna. Ten byl na 
jejich cestě první zastávkou.  
 
Londýn 
Po dlouhé noci strávené v autobuse děti statečně zvládly projít dlouhý okruh po tomto 
nádherném velkoměstě. Začínalo se u londýnského Oka (London Eye), zhlédly budovy 

parlamentu (the Houses of Parliament), 
Westminsterské opatství (Westminster 
Abbey), sídlo britského premiéra Downing 
Street, Trafalgarské náměstí (Trafalgar 
Square), a přes zastávku v parku Svatého 
Jakuba (St. James´s Park) došly až 
k Buckinghamskému paláci (Buckingham 
Palace).  Dále se děti odvážily přejet 
londýnským metrem k paláci s názvem 
Tower, kde je paní průvodkyně seznámila 
s jeho historií a pak procházkou podél řeky 
Temže došly k Tower Bridge, nejkrásnějšímu 

z londýnských mostů. Zde se zcela vyčerpaní, ale okouzlení atmosférou Londýna, vydaly zpět 
k autobusu, který na ně čekal po devítihodinové pauze,. Tu si řidiči museli dopřát, aby mohli 
pokračovat na cestě do cílového Oxfordu. 
 
Příjezd do rodin v Oxfordu 
Paní učitelky by vůbec nenapadlo, jak emotivně budou děti prožívat příjezd do města Oxfordu 
a ubytování v rodinách. První představování a předávání dětí do rodin bylo plné dojmů a 
překvapení. „Jaká bude naše rodina a budeme jim rozumět?“, ptaly se děti nejčastěji. Vše 
dopadlo velice dobře, o děti bylo výborně postaráno a celé čtyři večery, které děti v rodinách 
strávily, byly přínosem. Ve většině z anglicky mluvících rodin se dobře vařilo, rodiče se 
snažili našim dětem věnovat. „Záleží i na nás, jak my se snažíme s nimi komunikovat, a jak 
moc jim rozumíme“, svěřila se jedna z dívek, „oni jsou milí a fajn“, dodala. 
 
Oxford 
Druhý den svého pobytu navštívili žáci univerzitní město 
Oxford, kde se nachází nejstarší univerzita – the 
Univerzity of Oxford. Nejznámější kolejí této univerzity 
je Christ Church College, kde studovalo třináct britských 
premiérů. Žáci si prošli okolo celé koleje a také přilehlým 
parkem. Zajímavostí je, že místní jídelna se proslavila 
natáčením filmové série o Harry Potterovi. Dále pak 
následovala prohlídka Ashmoleova muzea (Ashmolean 
Museum of Art and Archeology), kde studenti mohli 
obdivovat památky nejenom starověkého Řecka a Říma, ale zejména starověkého Egypta, 
Sýrie a Arábie. Velkým zážitkem pro ně byla jízda na pramicích v malebné přírodě městečka 
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Oxfordu, kde si po procházce městem mohli odpočinout. 
Stonehenge a okolí 
Třetí den se žáci vypravili na celodenní výlet po Jižní Anglii. Velmi poutavá byla prohlídka 
turisticky atraktivního místa Stonehenge, nacházející se asi 13 km na severovýchod od 
Salisbury. Dále následovala návštěva samotného městečka Salisbury a její majestátné 
Salisburské katedrály (Salisbury Cathedral), tou dobou vyzdobené výstavou květin s názvem 
Magna Flora k příležitosti 800. výročí vzniku 
listiny Magny charty (Magna Carta). 
Salisbuský originál Magny charty je 
v katedrále možné zhlédnout a je 
nejzachovalejší ze čtyř originálů z roku 
1215. Po nádherném zážitku z prohlídky 
květinové katedrály autobus studenty zavezl 
do místa s názvem Avebury, kde se nachází 
známý prehistorický kamenný kruh ve Velké 
Británii - je prvořadou památkou na toto 
období a láká ročně spousty návštěvníků. 
 
Oxfordská muzea 

Čtvrtý den pobytu v Oxfordu věnovali žáci celé dopoledne studiu 
jazykového kurzu a odpoledne návštěvě Pitt Rivers Museum, kde 
mohli obdivovat nejrůznější antropologické a archeologické 
sbírky. Poté pokračovali prohlídkou Přírodovědného muzea 
v Oxfordu (Oxford University Museum of Natural History). Toto 
muzeum je velmi zaujalo pro nespočetné množství sbírek 
rozmanitých rostlin a živočichů, minerálů a také nádherných 
exponátů a koster nejrůznějších prehistorických živočichů, jako 
například známý Tyranosaurus Rex.  
 
Rozloučení  
Poslední, pátý den pobytu, byl opět ve znamení výuky ve škole. 
Po zakončení celého kurzu dostávali jednotliví žáci diplomy a 
následovalo slavnostní fotografování. Učitelé ocenili slušné 

chování dětí během výuky, pracovní nasazení a dosaženou úroveň anglického jazyka. Po 
škole se žáci opět vydali do centra města Oxfordu, kde 
vystoupali na vyhlídkovou věž St. Mary´s Church, odkud 
mohli shlédnout historickou část města. Odpoledne 
zakončili nakupováním dárečků pro rodiče a sourozence 
v centru města, a tím se také rozloučili s pobytem v tomto 
krásném univerzitním městě. Nikomu se nechtělo domů, a 
tak doufáme, že se do Anglie zase brzy podíváme! 

 

Velký dík patří paní ředitelce Mgr. Evě Hajzlerové za zajištění a realizaci celého projektu a 
také všem učitelům Základní školy Sokolovská, Mnichovo Hradiště,  za pomoc při přípravě 

celého projektu. 

                                             Mgr. Marcela Šnajdrová, učitelka anglického jazyka 


