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  Anglický zápisník GTS 2018 …
Putování magickou Anglií
Letošní naučná exkurze do  Velké Británie probíhala jinak, než byli 
studenti Gymnázia v  Trhových Svinech zvyklí. Nebydleli jsme ani 
v  hlavním městě Anglie, ani jsme neprozkoumávali okolí skotského 
Edinburghu. Na podzim 2018 jsme vyrazili na neobvyklý výlet nazvaný 
Magická Anglie.

Tradičně jsme zvolili cestu autobusem, a tak jsme museli celou noc 

strávit na  německých a  francouzských dálnicích. Ranní rozbřesk už 
jsme sledovali z paluby trajektu na trase Dunkerk – Dover. Bílé útesy 
doverské, podle kterých Anglie získala historický název Albion, byly 
prvními objekty na  našich fotografiích z  Velké Británie. Následoval 
krátký přesun do Londýna a po něm dlouhý den, při kterém jsme na
chodili více než 15 km ulicemi této evropské metropole. Cestou jsme 
zhlédli Greenwich Park a nultý poledník, hrad Tower s korunovačními 
klenoty, občerstvili se v Docích sv. Kateřiny a pak jsme vyrazili do stro
jovny Tower Bridge. 

V prosklené lávce nad řekou Temží jsme fotili jako diví a poté jsme se 
vydali do City. Minuli jsme Pudding Lane, známou pekařstvím Thomase 
Farrinera, odkud se v roce 1666 rozšířil požár, jenž pohltil téměř celé 
město.  Když už jsme mysleli, že únavou neuděláme ani krok navíc, 
stanuli jsme před portálem Katedrály sv. Pavla. Čekalo nás 528 schodů 
na vrchol kopule. Pohled z výšky téměř 365 stop (111 m) však byl odmě
nou všem, kteří statečně vystoupali až nahoru. První den v Londýně 

jsme ještě zvládli přechod mostu Tisíciletí (Millenium Bridge) a návště
vu Tate Gallery. Divadlo Globe jsme samým vyčerpáním již skoro ne
vnímali. Už za tmy jsme odjížděli směrem na západ od hlavního města. 
Naším cílem bylo historické město Bath.

V Bathu jsme na vlastní kůži okusili, jak bydlí a jak se stravuje běžná 
anglická rodina. Ubytováni jsme byli po dvou až čtyřech studentech. 
Nejeden z nás byl překvapen dvojími kohoutky na umyvadlech, kou

pelnovými provázkovými vypínači a skromnými prostorami rodinných 
domků. I  přes některá počáteční nedorozumění jsme nakonec byli 
všichni s našimi adoptivními rodinami spokojeni.  

Z Bathu jsme po tři dny vyjížděli k více či méně známým pamětihod
nostem této části Anglie. Nejprve jsme navštívili megalitický kamenný 
kruh v Avebury. Ve vesničce, jež vznikla původně uvnitř a kolem kruhu 
obrovských kamenů, jsme objevili i pozoruhodný jedenáct století sta
rý kostelík Sv. Jakuba. Uvnitř jsme identifikovali nejstarší anglosaská 
okénka, normanskou křtitelnici s  rytinami ze 12. století, středověké 
kachle ze 13. století a  stejně starý oltářní oblouk. Od  středověké pa
mátky jsme se přesunuli k nejdelšímu komorovému hrobu v Británii – 
k West Kennet Long Barrow. Cestou jsme ještě minuli záhadný, uměle 
navršený Silbury Hill. O  Stonehenge musel slyšet každý, navštívit se 
ho však podaří jenom těm, kteří zavítají do středu Salisburských plání 
v hrabství Wiltshire. Studenti gymnázia prošli i novou expozicí muzea, 

V interaktivním muzeu ve Stonehenge jsme si vyzkoušeli postavit vlastní megalitický kruh.

pokračování na další straně
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kde mohli pohlédnout do  tváře muže, jehož pozůstatky staré 5500 
let se našly nedaleko Stonehenge. Děti nahlédly do neolitických oby
dlí a pokusily se odtáhnout kamenný kvádr. Ten den jsme ještě zaví
tali do 13 km vzdáleného Salisbury, města s nejvyšší církevní stavbou 
ve Velké Británii.  Salisburská katedrála byla naším cílem proto, že jsme 
chtěli na vlastní oči vidět jeden ze 4 dochovaných exemplářů Magny 
Charty, Velké listiny práv a svobod z r. 1215.

Nejinak tomu bylo i následujícího dne, kdy jsme v Glastonbury sta
nuli na místě, kde se podle pověsti nacházel původní hrob krále Artuše. 
Na úpatí bájného kopce Tor Hill jsme prozkoumali ruiny glastonburské
ho opatství z r. 712 a zničeného Jindřichem VIII. Škoda, že jsme neměli 
více času, abychom prozkoumali vody legendární studně Chalice Well, 
na jejíž dno uložil Josef Arimatejský samotný Svatý grál. Spěchali jsme 
totiž do  Wellsu, abychom tam prošli arcibiskupský palác a  jeho kou
zelné zahrady. Ten den nás ještě čekalo samotné město Bath včetně 
slavného Římského muzea. To byl jeden z nejsilnějších zážitků, vždyť 
římské památky se na  našem území vůbec nenacházejí, a  tak skvěle 
postavenou expozici jako jsou funkční římské lázně v Bathu, nenajde
te ani v samotném Římě. Na závěr jsme přichystali pro studenty pře
kvapení – po prohlídce muzea na nás čekala Mgr. Kateřina Vráblíková, 
Ph.D., aktuálně přednášející na University of Bath. Jako bývalá student
ka GTS prozradila současným studentům, jaká byla její studia a co je 

v současné době předmětem jejího zájmu a studia. Popřála nám všem 
mnoho úspěchů a šťastnou cestu domů.

Pátého dne ráno jsme zamávali našim rodinám a  vydali se zpět 
do  Londýna. Čekala nás celodenní exkurze včetně několika adrena
linových přesunů londýnským metrem, nejstarší podzemní dráhou 
na světě. Po dramatické jízdě v  „Tube“ jsme vystoupili v části metro
pole zvané Westminster. Fotoaparáty i  mobilní telefony permanent
ně fotily Parlament, Big Ben, který je ovšem aktuálně pod lešením, 
Westminster Abbey, Buckinghamský palác i stráže před White Housem 
na  Whitehallu. Všichni jsme nahlédli do  uličky Downing Street, kde 
v čísle 10 bydlí současná britská premiérka Theresa May. Nesměli jsme 
vynechat ani náměstí Trafalgar Square se slavnou sochou admirála 
Nelsona. Obrovské vyhlídkové kolo London Eye bylo vyvrcholením na
šeho putování po magické Anglii.

Podzimní naučná exkurze studentů GTS byla výjimečná hned v ně
kolika ohledech – poprvé jsme nebydleli v Londýně, poprvé jsme vy
šplhali na  vrchol St. Paul´s Cathedral, poprvé navštívili Glastonbury 
a Wells, četli si v originále Magny Charty a smočili ruce v pravých řím
ských lázních. Byla to ochutnávka všeho možného a záleží na každém 
z nás, k čemu se v budoucnu sám vrátí, které místo znovu navštíví.

Text i foto: Mgr. M. Poláková

Exkurze 8.B

4. října se třída 8. B zúčastnila ex
kurze ve  firmě A. Schmied, s.r.o. 
Tato exkurze proběhla v  rámci 
spolupráce s  Jihočeskou hospo
dářkou komorou. 

Po  příchodu do  závodu nás 
zástupci firmy přátelsky přivítali, 
rozdělili do skupin a přiřadili nám 
vedoucího, který nás některými 
částmi pracoviště provedl. Byli 
jsme seznámeni s  postupy práce 
na  jednotlivých odděleních. 
Některé z  prací jsou opravdu 
náročné, vyžadují mnoho trpěli
vosti a soustředění. Naši skupinu 
nejvíce zaujalo oddělení „Dekor“, 
kde pracovnice zdobí stranice 

brýlí malými kamínky nebo na ně 
malují. Po  svačině, kterou nám 
firma zjistila, jsme se přesunuli 
na jednotlivá stanoviště, kde jsme 
pozorovali pracovní proces, kte
rý jsme popsali do  připravených 
checklistů. Zároveň jsme vymýš
leli, jak pracovní postup vylepšit 
či usnadnit.

Na  závěr jsme svá pozorování 
prezentovali ostatním skupinám. 
Za své postřehy jsme všichni ob
drželi malou pozornost. Po chut
ném obědě jsme se rozloučili 
a vyrazili zpět do školy. 

Nikola Rojdlová, 8.B


