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Závěrečná zpráva – Velká Británie (18. – 23. listopadu 2019) 

Final Report – Great Britain (18
th 

– 23
rd

 November, 2019) 

 

Deník studentů z pobytu ve Velké Británii v ČJ i AJ 
 

Jazykový pobyt pro studenty Střední školy pro sluchově postižené v Praze – 

Výmolova na střední škole pro neslyšící Mary Hare School v anglickém Newbury, spojený 

s návštěvou Londýna 

 

Monday 18
th

 November 

On Monday morning, nine students and two teachers went to the Prague airport, from 

where we flew to London Stansted. Three students of nine flew for the first time. They were 

very excited. Of course, we all were happy. We landed perfectly and we took a coach to 

London Paddington. We had plenty of time, so we went to the famous city park - Hyde Park, 

where we found many grey squirrels and green parrots. We fed them and took photos of them. 

In the evening, we returned back to the train station and we went to Newbury by train. In 

Newbury, we slept in the Pilgrims Guest House.  

 

Pondělí 18. 11. 

Dne 18.11 brzo ráno jsme jeli společně s devíti studenty z 2., 3. a 4. ročníku a dvěma 

učitelkami na pražské letiště, následně jsme letěli do Londýna na Stansted. Tři studenti 

z devíti letěli poprvé a před odletem byli moc nadšení, samozřejmě my ostatní také. Úspěšně 

jsme přistáli a pak jsme nastoupili na autobus na dvouhodinovou cestu do města Londýna na 

nádraží Paddington. Měli jsme spoustu času, a tak jsme se prošli v Hyde Parku, což je známý 

městský park, tam jsme spatřili šedé veverky a místní zelené papoušky. Krmili jsme je, a fotili 

jsme je, bylo to moc nádherné. V podvečer jsme se vrátili na nádraží a zase jsme jeli 

hodinovou cestu vlakem do města Newbury, tam jsme spali v penzionu Pilgrims.  

 

Tuesday 19
th

 November 

On Tuesday morning we had a typical English breakfast - eggs, bacon, toasts, beans. 

After breakfast, school bus from Mary Hare came for us and drove us to their school. We met 

the headmaster and deputy teacher at school and gave them a book and a calendar about 

Prague. We looked around the school and the students showed us what their lessons looked 

like, they introduced us their fields of study. Eg: animal care, singing, dancing, manicure, 

massage, photography, graphics, English literature, etc. After lunch we had a presentation 

about our country and our school. After our presentation English students prepared for us fun 

time and it was playing basketball. We played 3 against 3. After dinner we returned by school 

bus to the hotel and just relaxed and talked. Then we went to sleep. :D 
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Úterý 19. 11. 

V úterý ráno jsme měli k snídani anglickou typickou snídani – vajíčka, slaninu, tousty, 

fazole…. Po snídani pro nás přijel školní autobus z Mary Hare a odvezl nás do jejich školy. 

Potkali jsme ve škole ředitele a zástupkyni ředitele a dali jsme jim knížku a kalendář z Prahy. 

Prohlédli jsme si celý areál školy a studenti nám ukázali, jak vypadá jejich výuka, říkali nám, 

jaké mají obory. Např.: obor starání se o zvířata, zpívání, tancování, manikúru, masáže, 

focení, grafiku, anglickou literaturu apod. Po obědě jsme jim přednesli naši prezentaci o ČR 

a naší škole. Po přednášce oni pro nás připravili zábavu a to byl basketbal. Hráli jsme 3 proti 

3. Po večeři jsme se vrátili školním autobusem do hotelu a už jsme jen odpočívali a kecali 

jsme. Pak jsme šli spinkat. :D   

 

Wednesday 20
th

 November 

On Wednesday November 20th, it was beautiful weather - sunny and also there was 

nice frost. In the morning, a school minibus came to take us to Mary Hare School. Just like on 

Tuesday we went to the visitors' room. We got typical English cookies, tea, coffee and juice. 

Then the school representative came to tell us what our school program will be like today. In 

the morning we had a drama education in the large hall, which is used for school events. We 

first played a game called "Exercise" and then a second game called "Baba and Children". We 

enjoyed it. Before lunch we had views into the lessons, where we were divided into two 

groups. In the first group it was possible to attend an English language lesson and see how 

British students were learning the language. A second group of students could visit a place 

where British students raise animals and learn how to care for them properly. For example, 

they learn how much weighs the guinea pig and how to properly give him a healthy diet, etc. 

The second group went to cosmetics, where students learned massage and doing makeup. It 

was very interesting. At noon we had lunch with vegetables and fruits and various desserts, it 

was very delicious. After lunch we said goodbye to the school head and the deputy and to the 

five students who took care of us during the stay and accompanied us around school. Before 

leaving we gave them typical Czech food - Christmas cookies, Carlsbad wafers, sausages,…. 

We took a picture together with the school head and the deputy to remember. It was really 

amazing. Then we took a minibus to Donnington Castle and looked at it for a while. And then 

back to the minibus and we stopped at Shaw House, where there was a girls' school once. 

Now it's a museum and there's an exhibition on local history. It was nice. And then we 

stopped at the Newbury History Museum and said goodbye to the minibus school driver. We 

went to the museum and read how the city once lived and a lot of interesting history from the 

surround. Then we went to the square, where there was a beautiful Christmas tree near the 

town hall. Then we went to the shopping center to buy something. And finally to the 

restaurant where we had a warm typical English dinner and drink. When we finished eating, 

we walked to the grocery store and then to the accommodation. Mrs. Nováčková had her 

birthday, so we wished her and also a student Nikola, who had her name day. In the evening, 

we played games and talked about the ghosts. At the end, we went to beds and slept like dead. 
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Středa 20. 11. 

Ve středu dne 20.11.2019 bylo krásné počasí – slunečno a také byl pěkný mráz. Ráno 

pro nás přijel školní minibus, aby nás odvezl do školy Mary Hare. Stejně jako v úterý jsme šli 

do místnosti pro návštěvníky. Dostali jsme typické anglické sušenky, čaj, kávu a šťávu. 

Potom přišla paní zástupkyně školy, aby nám řekla, jaký bude náš dnešní program ve škole. 

Dopoledne jsme měli dramatickou výchovu ve velké hale, která slouží pro školní akce. Jako 

první jsme hráli hru, která se jmenuje „Cvičení“ a pak druhou hru, která se jmenovala „Bába 

a děti“ Užili jsme si to. Před obědem jsme měli ještě náhledy do vyučovacích hodin, kde nás 

rozdělili na dvě skupiny. V první skupině bylo možné navštívit hodinu anglického jazyka, 

a vidět, jak se britští studenti učí tento jazyk. Druhá skupina studentů mohla navštívit místo, 

kde britští studenti chovají zvířata a učí se, jak se o ně správně starat. Například se učí, kolik 

váží morče a jak mu podle váhy správně dávat zdravou stravu atd. Druhá skupina šla na 

kosmetiku, kde se studenti učili masáž a make-up. Bylo to moc zajímavé. V poledne jsme 

měli oběd se zeleninou i s ovocem a různé dezerty, bylo to moc výborné. Po obědě jsme se 

rozloučili s panem ředitelem školy a s paní zástupkyní a s pěti studenty, kteří se o nás během 

pobytu starali a provázeli nás po škole. Před odjezdem jsme jim dali české typicky jídlo – 

vánoční cukroví, karlovarské oplatky, klobásky… Udělali jsme společnou fotku s panem 

ředitelem školy a s paní zástupkyní na památku. Opravdu to bylo úžasné. Pak jsme jeli 

minibusem k hradu Donnington a chvilku jsme si jej prohlíželi. A pak zpátky do minibusu 

a zastavili jsme u Shaw House, kde se kdysi nacházela dívčí škola. Ted je to muzeum a je tam 

pěkná výstava o místní historii. Bylo to pěkné. A pak jsme zastavili u muzea o historii města 

Newbury a rozloučili se s školním řidičem minibusu. Šli jsme do muzea a četli si, jak se ve 

městě kdysi žilo a spousta zajímavé historie z okolí. Potom jsme šli až na náměstí, kde byl 

krásný vánoční strom u radnice. Pak jsme šli do obchodního centra si něco koupit. A konečně 

pak do restaurace, kde jsme měli teplou typicky anglickou večeři a pití. Když jsme dojedli, 

tak jsme šli pěšky do obchodu pro jídlo a pak na ubytování. Ještě paní učitelka Nováčková 

měla narozeniny, tak jsme jí popřáli a také studentce Nikole, která měla svátek. Večer jsme 

hráli hry a vyprávěli jsme si o ducích.  Nakonec jsme šli spát jak zabití. 

 

Thursday 21
st
 November 

In the morning we were in the city Newbury. We walked 45 min from our hotel to the 

train station, then we went from Newbury to London by train. In London city we went from 

the train station to Earl´s Court, there was our hostel, where we slept for two nights. We left 

things there and went on a trip to London again. We looked at Big Ben and London Eye. We 

were in London Eye, it was so beautiful. It was dark outside, then we saw a beautiful night 

city of London. We went to look at Piccadilly Circus, then we searched for a good restaurant. 

We found a restaurant, its name was Frankie & Benny's, food was very nice. Then we were in 

the shop Primark, the girls were in the store for a long time, the guys had to wait for almost 40 

minutes outside. Then we finally went to the hotel and we were so tired, because during the 

day, we walked around 13 km. 

 



Nadační fond „Cesta ke vzdělání“ 
Projekt: Jazykový pobyt pro studenty střední školy pro sluchově postižené v Praze – Výmolova na střední škole 

pro neslyšící Mary Hare School v anglickém Newbury, spojený s návštěvou Londýna 

 

SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Praha 5, Výmolova 169  4 

 

Čtvrtek 21. 11. 

Ráno jsme byli ve městě Newbury. Šli jsme pěšky 45 minut od hotelu na vlakové 

nádraží, pak jsme jeli vlakem z Newbury do Londýna. Ve městě Londýn jsme šli z vlakového 

nádraží na Earl's Court, kde byl hostel, kde jsme spali dvě noci. Nechali jsme tam věci 

a znovu jsme vyrazili na výlet do Londýna. Podívali jsme se na Big Ben a London Eye. Byli 

jsme v London Eye, bylo to tak krásné. Venku byla tma, pak jsme viděli krásné noční město 

Londýn. Šli jsme se podívat na Piccadilly Circus, pak jsme hledali dobrou restauraci. Našli 

jsme restauraci, jmenovala se Frankie & Benny's, jídlo bylo velmi dobré. Pak jsme byli 

v obchodě Primark, dívky byly v obchodě dlouho, kluci museli venku čekat téměř 40 minut. 

Nakonec jsme šli do hostelu a byli jsme tak unavení, protože za celý den jsme ušli kolem 

13 km. 

 

Friday 22
nd

 November 

On Friday morning after breakfast we went out of the hostel to the city and we visited 

the deaf organization, then we went to see the Buckingham Palace, Duck Island cottage and 

then we went to the gallery and we also saw various sights in London. Around half past six 

we were hungry, so we went to the restaurant for dinner. After dinner we went to have a look 

at Hamley’s then we went back to the hostel. 

 

Pátek 22. 11. 

V pátek ráno po snídani jsme vyrazili z hostelu do města a navštívili jsme organizaci 

pro neslyšící, pak jsme se šli podívat na Buckinghamský palác, pak ostrov Duck Island 

cottage, a pak jsme šli do galerie, a také jsme viděli různé památky v Londýně. Kolem půl 

sedmé večer jsme byli hladoví jako vlci, tak jsme šli do restaurace na večeři. Po večeři jsme 

se šli ještě podívat na Hamley’s, potom jsme se vrátili zpátky do hostelu. 

 

Saturday 23
rd

 November 

On Saturday morning we went to Tower Hill by tube to see Tower Bridge and modern 

skyscrapers and there we bought food as lunch and sweets as a gift for parents or 

relatives. Then we took a bus to Stansted Airport, it took 2 hours. Then we left at 17:10 and 

landed at 19:50. Everything was fine, nothing happened to us.  

 

Sobota 23. 11. 

V sobotu ráno jsme jeli na Tower Hill metrem, abychom viděli Tower Bridge 

a moderní mrakodrapy a tam jsme kupovali jídlo jako oběd a sladkosti jako dárek pro rodiče 

nebo příbuzné. Pak jsme jeli autobusem na letiště Stansted, trvalo to 2 hodiny. Pak jsme 

odletěli v 17:10 a přistáli v 19:50. Všechno bylo v pořádku, nic se nám nestalo. 


