
Boli sme v Londýne 

V dňoch 4. - 7. októbra 2015 sa 26 našich študentov zúčastnilo na odbornej exkurzii do Londýna. 

Štvordňový pobyt s ubytovaním v hoteli Stratford Travelodge v blízkosti olympijského parku zahŕňal 

3x ubytovanie s raňajkami v štýle eat as much you like, dopravu lietadlom, free vstup so štátnych 

múzeí a galérií ako National Gallery, Tate Modern a British Museum, a odborného sprievodcu.  

V nedeľu hneď po prílete sme sa vybrali do centra mesta, videli sme Big Ben a budovy parlamentu vo  

Westminstri, zblízka aj London Eye a originály svetových autorov v National Gallery. Na Trafalgar 

Square  si naši spolužiaci Marek a Tomáš zahrali na bubnoch s jedným street artistom a zožali veľký 

úspech. Potom sme sa z posledných síl doplazili metrom do hotela. 

V pondelok nám pršalo ( ako inak v Londýne), ale aj v daždi sme mohli obdivovať majestátny Tower of  

London, prejsť sa po Tower Bridge, aby sme na druhej strane Temže navštívili  Múzeum dizajnu, kde 

sme si mohli prezrieť tohtoročné nominácie na Design of the 2015 Year. Videli sme aj skvostnú St. 

Paull´s Cathedral od Christophera Wrena a galériu moderného umenia  Tate Modern. Na záver sme 

ešte zaregistrovali  štvrť  Soho a Picadilly Circus. 

Utorok  začal súťažou v skupinkách o to, kto prvý dorazí k Buckingham Palace  akoukoľvek možnou 

dopravou (underground, overground). Vyhrala skupina pod vedením riaditeľa školy. Kráľovnú sme 

nevideli, hoci bola doma, ale aspoň sme si  pozreli výmenu stráží. Potom sme prešli parkom St. James 

a odviezli sme sa k British Museum, kde nás úplne odrovnali obrovské zbierky z Egypta a iné.  Na 

záver sme si zašli do štvrte Camden, kde sme v originálnej  multikultúrnej atmosfére oprášili na 

nákupoch nejaké libry. 

Na záver zájazdu  sme navštívili Hyde Park so Speaker´s Corner (opäť v daždi) a to najlepšie nakoniec - 

nákupy na Oxford Street. Vo večerných hodinách sme odleteli spoločnosťou Ryanair do Bratislavy, 

kde na nás čakal autobus. 

S úsmevom na tvári môžem za všetkých povedať, že sa nám veľmi páčilo a skutočne sme si užili každú 

sekundu každodenného  programu až po spánok v hoteli. Ďakujeme pedagógom, sprievodcovi 

Michalovi a tešíme sa na jednu z ďalších exkurzii, ktorá by mala byť o rok vo Florencii. 

Simona Halúsková, žiačka III. B 

 


