
 

Nejvíce se mi líbil Harry Potter a London Eye. V pokoji, kde jsme bydleli, bylo málo 
místa – 1 palanda, 1 postel a 2 malé skříňky. Překvapilo mě, že obědy byly malé, 
studené a v balíčcích. Večeře byly teplé a výborné. K snídani jsme měli cereálie a 
toasty s marmeládou nebo nutelou. V moři  (v Brightonu) stálo molo, na kterém byl 
zábavní park, kterému v Čechách říkáme pouť.   

        Bára, 6. třída 

Docela mě překvapilo, že jejich obědy byly balíčkové a že obsahovaly méně jídla než 
v Čechách. Vůbec jsem nevěděla, že Harry Potter (natáčecí studio) byl postaven na 
místě, kde bylo dříve letiště. 

Moc jsem si tam oblíbila jejich druhy jídel. Kéž by byla škola od 9. h i u nás! 

        Míša, 7. třída 

 

Jsem skutečně moc rád, že jsem se tohoto výletu mohl zúčastnit, protože vím, že 
v téhle partě už nikdy nepojedeme. Nejvíc jsem si užil celý den na pláži a v Londýně  
včetně London Eye, ale samozřejmě bylo vše promyšlené a zábavné, protože to vše 
vybrala naše paní učitelka Tesařová. 

        Véna, 7. třída 

 

Nám se moc líbil London Eye, protože jsme měli krásný výhled na celý Londýn. 
Naopak se nám nelíbilo, jak se loď na kanále LaManche houpala. 

        Natálka a David, 6. třída 

Nejlepší byl třetí den – návštěva Warner Bros studií – The Making of Harry Potter. 

        Týn, 6. třída 

Nejvíce se nám líbilo London Eye a chování lidí v rodinách. 

                    Natálka a Adélka, 6. třída 

V hostitelské rodině se nám líbilo milé přivítání a velké porce jídla. Nejvíc nás zaujal 
London Eye a také Harry Potter, kde jsme si vyzkoušeli, jak fungují filmové magie. 

          Terka, Lucka a Kačka, 7. třída 

Jsem velice rád, že jsem tam jel, mám z toho spoustu zážitků. Pokud bychom 
dostali znovu možnost odjet do Anglie, rád bych prozkoumal, co jsem nestihl. 
Nejvíce se dle mého názoru povedl výlet po Brightonu a Londýna. Rád jsem se 
podíval do historie Londýna, např. stavba Big Benu, London Eye nebo třeba 
Buckinghamský palác. Vzhledem k tomu, že jsme byli umístěni v rodinách, tak 

jsem si velice procvičil angličtinu a ochutnal jídla, která jsem doteď neměl. 

                  Jirka, 8. třída 

Nejvíce se mi líbilo Warner Bros studio s výstavou Harryho Pottera. Také pláž 
v Brightonu a molo. V Chichesteru katedrála se starou římskou podlahou a dózou. 

                 Alena, 7. třída 

  


