ANGLICKÉ ON-LINE ZPRAVODAJSTVÍ
NEDĚLE, 2. 10. 2016
Lída a Jiřka
Moje kámoška Jiřka prospala celou cestu od Stoda do Francie. Po cestě
autobusem jsme šli se projít do města. Nyní jsme v parku, kde je to super.
Zažili jsme super rodinu. K večeři jsme měli pizzu s pudinkem a malinami. K
snídani jsme měli cereálie s chlebíkem, nutelu a marmeládu.

Štepán a Honza B.
Včera byla neděle a přijeli jsme do Anglie. Navštívili jsme město Northampton.
Viděli jsme spoustu zajímavých věcí – například městskou radnici, tržnici,
kostel, typické anglické telef. Budky. Poté jsme měli dělší procházkudo parku,
kde jsme navštívili také muzeum. Dále jsme měli dlouhou cestu do McDonaldu,
kde jsme se najedli. To byla poslední zastávka, než jsme došli k autobusu. U
autobusu jsme si vyndali kufry a čekali jsme na rodin, které si nás odvezli k
sobě domů. Pro nás přijela rodina Young, paní byla příjemná a byla to rodina
černochů. Večeře byla dobrá a noc taky.

PONDĚLÍ, 3. 10. 2016
Jarda a Luboš
Včera jsme měli v 8 hodin sraz na autobusu. Potom jsme si posedali a vyrazili
jsme. Jeli jsme do města Coventry. Tam nám pan průvodce vyprávěl, jak to
vše probíhalo. A potom jsme měli rozchod. Mohli jsme si na náměstí, kde byly
obchody, nakupovat. Pak jsme jeli na hrad Warwick a na nedalekou katedrálu.
Katedrála a hrad se nám velmi líbily. Potom jsme jeli domů. Stáli jsme v
kolonách, což bylo nudné. Ale nakonec, po 2 hodinách, jsme dorazili k
rodinám. Rodiny nás odvezli domů. Doma jsme se najedli a šli jsme spát.
Klárka a Terka
První noc v rodinách dopadla dobře. Ráno jsme jeli do Coventry. Město jsme si

prošli a poznali jsme spoustu zajímavých míst. Měli jsme také rozchod a
většina holek šla nakoupit do Primarku. Když jsme nastoupili zpátky do
autobusu, jeli jsme na hrad Warwick. Tam jsme měli 3 hodiny rozchod a
prohlédli jsme si celý hrad. Pak jsme jeli zpátky na místo, kde si nás
vyzvednou naše rodiny.

ÚTERÝ, 4. 10. 2016
Libor a Tomáš
V úterý jsme navštívili Oxfordskou univerzitu, kde jsme měli výuku angličtiny.
Potom jsme sedli do autobusu a jeli do centra města Oxford. Poté jsme šli na
exkurzi do Christ Church, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi. Na náměstí
jsme měli hodinový rozchod. Holky šly nakupovat do Primarku a kluci šli do
McDonaldu. Večer jsme šli s paní Boysovou na procházku. Celý den jsme si užili.
Adéla a Sandra
Ráno jsme měli zpoždění. Jeli jsme na Oxfordskou univerzitu, kde jsme se
zúčastnili lekce angličtiny. Pak jsme šli na Christ Church, kde se natáčel Harry
Potter. Měli jsme krátkou prohlídku katedrály, kde je například okno svaté
Kateřiny. Pak jsme dostali rozchod a většina dívek navštívila Primark. Nakonec
jsme navštívili nejstarší univerzitní muzeum na světě, které je právě v Oxfordu.
STŘEDA, 5. 10. 2016
Vašek a Oto
Dnes jsme navštívili Nottingham, kde je moc velká univerzita s krásným
parkem a také jsme zde měli přednášku o politice a o Brexitu. Je zde velká
knihovna, kde je mnoho knih. Je to moc hezké město. Nakupovali jsme dárky
pro rodiče. Byli jsme na krátké přednášce. Zažili jsme hodinovou cestu. Byli
jsme na hradě, kde se točil Batman. U tohoto hradu byli dva moc hezcí jeleni,
ke kterým se mohlo jít skoro na dva metry. Zjistili jsme, že Velká Británie je v
Evropské unii už od roku 1972, což je 44 let. Viděli jsme kostru hrocha. Pan
průvodce dnes dostal od nás všech dárek za to, že nás tady ochotně provázel.

Bára
Ve středu ráno jsme vyrazili v 8.00 ráno do Nottinghamu. Jeli jsme cca 1h.
Když jsme dorazili do Nottinghamu, přesunuli jsme se na hrad, kde se točil
Batman. Hrad byl obrovský a velice pěkný. Nemohli jsme na prohlídku,
protože je to radnice. Nafotili jsme pár fotek. Poté jsme vyrazili na
nottinghamskou univerzitu. Univerzita byla obrovská a velice pěkná. Prošli jsme
se kolem celé univerzity a pak jsme měli rozchod v centru zábavy pro studenty.
Šli jsme dokoupit dárky a pak jsme vyrazili do knihovny. V knihovně jsme si
prohlídli knihy, ale museli jsme být potichu. Po návštěvě knihovny jsme se
přesunuli na přednášku. Přednáška se týkala odchovu Velké Británie z EU. Na
přednášce jeden žák usnul. Přednášce jsme moc nerozuměli, ale byla hezky
připravená. Po přednášce jsme vyrazili domů.
Verča
Vyrazili jsme v 8 hodin. Jeli jsme zhruba 2 hodiny. První věc v našem
programu byla návštěva hradu, kde se natáčel Batman. Pan průvodce nám
vyprávěl, že hrad je teď využíván jako radnice. Tam jsme udělali pár fotek a
pokračovali na The University of Nottingham. Na univerzitě jsme nejprve prošli
budovou. Pak jsme šli přes park a zastavili jsme u jezírka. Tam nám průvodce
řekl zajímavosti a slyšeli jsme zvonění hodin. Poté jsme šli do budovy, kde
studenti mají obchody, odpočívárnu a jiné aktivity. Tam jsme měli rozchod,
tam jsme si mohli něco nakoupit. Po rozchodu jsme šli do knihovny, kde jsme
v každém patře měli 5 minut rozchod. A pak jsme šli na přednášku, která
byla o odchodu VB z EU. Byla zajímavá, ale někdo i usnul. Poté jsme šli na
autobus a jeli jsme do rodin. Byl to velmi pěkný a zajímavý den.

ČTVRTEK, 6. 10. 2016
Lukáš a Aleš
Tento den jsme začali nakládáním kufrů. Poté jsme vyrazili na tříhodinovou
cestu do přímořského letoviska Brighton. Vystoupili jsme z autobusu a šli jsme
se projít po skalních útesech s výhledem na moře. Na konci procházku jsme

došli k zábavnímu molu a tam jsme dostali dvouhodinový rozchod. Po molu
jsme navštívili podmořský svět. Byla tam spousta mořských tvorů. Tento den
jsme zakončili nákupem potravin v Tescu na cestu zpátky.
Lucka a Sára
Ráno jsme se všichni sešli u autobusu a naložili kufry. Viděli jsme bílé útesy a
zašli jsme si na pláž nasbírat kamínky. Pak jsme byli v zábavním parku. Hned
po návštěvě zábavního parku jsme šli do Sea Life Center. Tam jsme viděli
mořské živočichy. Potom jsme šli projít místní zahrady a nakoupit si jídlo do
Tesca a následovala naše cesta k autobusu. Při cestě jsme najeli do Eurotunelu
a hurá domů…
PÁTEK, 7. 10. 2016
Jakub Č.
Při odjezdu jsme jeli ve vlaku a to jsme jeli kolem 9. - 10. hodiny. Druhý den
jsme jeli do Česka a rozdělili jsme se. Před odjezdem jsme byli pryč 9 hodin a
moc se mi to líbilo.
Honza Horejš
Cesta utíkala velmi rychle. Celou noc jsme poctivě prospali. V autobuse byla
legrace. V půlce jsme se také zastavili na zastávce v Německu. Nejlepší zážitek
mám z podzemního tunelu.
Patrik
Cesta byla dlouhá, jeli jsme přes podmořský most. Měli jsme 5 zastávek. Projeli
jsme Francií, Belgií, Německem. Byl to moc hezký výlet.
Matěj
Cesta zpátky proběhla bez problémů. Celou cestu jsme se smáli tomu, že
Jardovi snědl racek hotdog. V podvodním tunelu nám zaléhaly uši a celý
autobus se kolébal.
Honza G.

Cesta zpět proběhla v pohodě, jeli jsme Eurotunelem, ale nejdřív jsme zastavili
v Brightonu. Byli jsme v mořském světě a nejlepší zážitek byl, jak paní učitelka
spadla na chodníku.
Dan
Cesta zpátky probíhala dobře. Nazpátek jsme jeli vlakem pod LaManchem. V
Anglii bychom ještě zůstali, protože jsme tam měli super rodinu. Rodina měla
dva psy. Měli to tam moc pěkné – např. sochy psů a ostatních zvířat.
Péťa
Cestou zpátky jsme jeli a naložil nás vlak. Než jsme jeli, tak jsme byli v
zábavním parku, kde jsme měli rozchod. U rodin to bylo hezké. Měli tam dva
psy a jednu kočku a osm dětí, s námi 12 dětí. Jídla mi moc chutnala a také
jsme se vyfotili.
Nikolka
Z 6. října na 7. října jsme jeli Eurotunelem asi 30minut. Nebylo tam vůbec
nic vidět. Cesta nebyla tak dlouhá. Na film jsme se také koukali, ale až ráno.
Všichni se hrozně těšili na rodinu.
Honza Hipp
Skoro celou cestu zpátky jsem prospal. Stavěli jsme 3krát a cestu Eurotunelem
jsem také prospal. Cesta zpátky trvala dlouho, asi 20hodin.
Kuba L.
Včera jsme navštívili zábavní park u moře. Procházeli jsme se okolo bílých skal
a navštívili jsme podmořské centrum. V podmořském centru se mi líbilo, že
jsme si mohli sáhnout na různé živočichy a viděli jsme spousty dalších vodních
tvorů. Zpátky jsme jeli Eurotunelem. Cesta se mi nelíbila – byla dlouhá a
náročná. Líbilo se mi hlavně podmořské centrum.

