Bury St. Edmunds
25. 5. – 2. 6. 2013

Výukový pobyt ZŠ genpor. F. Peřiny, Praha 6
s CK Student Agency

Den první, sobota 25. 5. 2013
....jsme ve večerních hodinách opustili Prahu, projeli Německem, Belgií, Holandskem
až do francouzského Callais, odkud jsme se přeplavili brzy ráno trajektem do Velké Británie.

Den druhý, neděle 26. 5. 2013
… jsme přijeli do Chathamu, kde se
nacházejí
doky
s historickými
loděmi.
Nejzajímavějším exponátem pro nás byl válečný
křižník Cavalier a ponorka z období studené války.

Zároveň jsme si mohli vyzkoušet i tradiční výrobu
lan. Bylo to velmi zajímavé, ale byli jsme rádi, že se
nemusíme živit tak tvrdou prací.

Večer jsme dorazili do Bury St. Edmunds, kde si nás vyzvedly anglické rodiny.
Po dlouhé, čtyřiadvacetihodinové cestě jsme byli unavení, takže jen najíst se a spát…..

Den třetí, pondělí 27. 5. 2013
…. poprvé jsme navštívili školu, Springfield House. Již z domova jsme byli rozděleni
do tří skupin, takže jsme neztráceli čas a pustili se do práce s rodilými mluvčími. A bavilo nás
to….
Cílem našeho odpoledního výletu bylo známé univerzitní město Cambridge
s impozantní katedrálou.

Před univerzitou

V katedrále

Den čtvrtý, úterý 28. 5. 2013
… jsme ve škole zažili cvičný požární poplach.

Tady čeká skupina nejmladších se svou vyučující na to, než ji pustí zase do budovy.
Odpoledne jsme se vydali na návštěvu historického města Ely a (mimo jiné) také jeho
krásné katedrály. Nádheru tohoto místa jsme však měli možnost obdivovat pouze skrz kapky
deště.

Den pátý, středa 29. 5. 2013
… po dopolední výuce jsme se vydali do přírodní rezervace Wicken Fen. Jsou to
mokřady, které se pyšní tím, že v nich žije více než osm set druhů živočichů.

Tady jsme na procházce po mokřadech

Den šestý, čtvrtek 30. 5. 2013
… jsme se po vyučování vydali do Duxfordu, muzea letectví. Prohlédli jsme si letadla
a vojenskou techniku z obou světových válek, a dokonce i moderní letadla jako třeba
francouzský Concorde anebo neviditelné letadlo USAF Lockheed z období války v Iráku. Naše
první cesta ale vedla do hangáru, který byl věnován letectvu 2. světové války a u Spitfiru jsme
zavzpomínali na našeho pana generála Peřinu….

Den sedmý, pátek 31. 5. 2013
… po škole jsme vyrazili na poslední výlet do okolí Bury, tentokrát do vily Audley End
House. Konečně nám přálo počasí a u tohoto nádherného, rozlehlého sídla, které bychom
v našich zemích nazvali spíše zámečkem, jsme strávili celé odpoledne. Prohlédli jsme si
zámecké interiéry i dobově vybavené hospodářské zázemí. Navíc místo bylo obklopeno
překrásnými zahradami a parkem…

Zde můžeme vidět britskou rodinku, jak hraje v parcích kriket

Den osmý, sobota 1. 6. 2013
…v brzkých ranních hodinách jsme autobusem vyrazili na prohlídku Londýna.
Celodenní putování jsme zahájili v luxusních St. Katharine Docks. Oslnil nás Tower, kde jsme
si prohlédli britské korunovační klenoty, zbrojnici, bývalé vězení i popraviště.

Vyzkoušeli jsme odvahu na 135m vysokém London Eye.

A pak se vydali kolem Houses of Parliament a Westminsterského opatství přes
Downing Street do St. James Parku, kde jsme odpočívali v blízkosti Buckinghamského paláce.
Poté jsme pokračovali na Trafalgarské náměstí

a pak přes Picadilly Circus a Leicester Square zpět k autobusu.
Studijní pobyt se stal minulostí, ale máme stále na co vzpomínat – kromě vyučování
v anglické škole a zážitků z odpoledních poznávacích výletů - také na úžasnou slečnu
průvodkyni Táňu

či na rodiny, které se o nás staraly

Uprostřed Linda, David a Zoe

…nebo na typická anglická jídla, jako jsou třeba Fish & Chips

nebo nám z učebnic známá Jacket potato
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