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Kolektiv pracovníků školy 

 
Ředitel školy:   Mgr. Ivo Junášek  
Zástupkyně ředitele:  Mgr. Gabriela Kovářová 

    Mgr. Kateřina Nedbalová 
Výchovná poradkyně:  Mgr. Kateřina Nedbalová 
Školní metodik prevence: Mgr. Tereza Zalabáková 
 
Třídní učitelé     

1.A Mgr. Ivona Vávrová 
1.B Mgr. Veronika Obdržálková 
1.C Mgr. Kateřina Jarkovská 
1.D Mgr. Petra Logajová 
2.A Mgr. Lenka Antonovová 
2.B Mgr. Marcela Hušťavová 
2.C Mgr. Ivana Rossmannová  
3.A Mgr. Jana Sovadníková 
3.B Mgr. Zuzana Bílková 
3.C Mgr. Marie Zapletalová 
4.A Mgr. Veronika Svobodová 
4.B Mgr. Pavla Řezníčková 
4.C Mgr. Gabriela Nováková 
5.A Mgr. Veronika Cholastová 
5.B Mgr. Alena Doleželová  
 
Školní družina  
vedoucí vychovatelka:  Alena Krejčí  
vychovatelky:  

Jana Budišová 
Bc. Iveta Dvořáková   

              Jana Nevřalová 
Bc. Eliška Pospíšilíková 
Monika Hošková 
 

asistenti pedagoga: 

Bc.Vojtěch Balusek 
Martina Kotasová  
Mgr. Martina Morócová 
Jana Nevřalová 
 

Kontakty: 

kancelář:   573503140 
šk.jídelna:  573503159 
web:            www.3zshol.cz 
e-mail:  kancelar@3zshol.cz 
 
 

6.A Mgr. Simona Zdráhalová 
6.B Mgr. Ida Bechníková 
7.A Mgr. Jitka Pavelcová 
7.B Mgr. Jitka Šťastná 
8.A Mgr. Lenka Hýžová 
8.B Mgr. Petra Stárková 
9.A Mgr. Alena Maťová 
9.B Mgr. Terezie Indráková 
  
Netřídní učitelé  

Ing. Bc. Jiří Cihlář 
Mgr. Richard David 
Mgr. Jana Dědičová 
Mgr. Daniela Švábová 
Mgr. Tereza Zalabáková 
Mgr. Kateřina Ghodki Idriková 
 
Správní zaměstnanci 

hospodářka:    Andrea Hasilíková  
účetní:           Drahomíra Morkusová 
recepční:         Zdeněk Školoud           
vedoucí školní jídelny:  
            Stanislava Gajdošová  
 
Ve školní jídelně je zaměstnáno 9 
pracovnic. 
 
Úklid ve škole zajišťuje 5 pracovnic a 1 
údržbář. 
 
Správce  hřiště 

Zdeněk Kolář 
Zdeněk Telecký 

Správce  tělocvičny 

  Zdenka Kolářová 
 

http://www.3zshol.cz/
mailto:kancelar@3zshol.cz


 - 2 - 

 



 - 3 - 

 
Před více než měsícem jsme zahájili nový školní rok 2015/16. Do lavic ve 

dvaceti třech třídách zasedlo 541 žáků. 7. září, jak už je v naší škole tradicí, 

jsme v aule slavnostně přivítali 73 prvňáčků. Ti již nyní mají své první školní 

kroky za sebou.  

     V učitelském sboru se objevily nové tváře. Nastoupilo do něj pět nových 
pedagogických pracovníků (učitelka 1. stupně, dva učitelé 2. stupně, asistent 
pedagoga a vychovatelka školní družiny). Do školní kuchyně přibyla nová paní 
kuchařka. 
Po mimořádně prodloužených letošních prázdninách čekala na žáky i všechny 
pracovníky opravená škola. V rámci náročné rekonstrukce byla vyměněna část 
oken v pavilonech A a B, došlo k zateplení stropů v pavilonech A a B a 
kompletnímu zateplení všech budov školy. 
     Chtěli bychom poděkovat za vstřícnou pomoc našemu zřizovateli a 
představitelům města Holešov. Velké poděkování patří rovněž firmě Rapos za 
úspěšnou realizaci celé rekonstrukce. 
Poděkování však patří také všem pracovníkům školy, kteří se podíleli na 
zabezpečení mimořádných úkolů spojených s rekonstrukcí. Pomáhali při 
generálním úklidu školy, přípravě kabinetů a odborných učeben na výuku v 
novém školním roce. 
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     Vážíme si pomoci všech těch, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do 
úspěšné rekonstrukce školy, a těšíme se na další vstřícnou spolupráci při 
zlepšování prostředí školy. 
     Hlavní pozornost i v tomto školním roce bude věnována především 
výchovně-vzdělávací práci. Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání žáků 
podle ŠVP „Cesta za poznáním“. 
Na základě získaných zkušeností jsme otevřeli i v letošním školním roce 
v prvním ročníku speciální třídu pro žáky s vadami řeči. K doplnění základního 
vzdělání nabízíme žákům nepovinné předměty a celou řadu zájmových 
kroužků. 
     Přejeme si, aby naše škola nebyla jen místem pro získávání vědomostí a 
dovedností, ale také místem pohody, radosti a zdravého prostředí. 
     Při naplňování těchto náročných úkolů očekáváme i nadále vstřícnou 
spolupráci s rodičovskou veřejností, se zřizovatelem a dalšími partnery školy. 
     Všem pracovníků a žákům školy přeji úspěšný školní rok 2015/16. 
  
                                                                                   Mgr. Ivo Junášek, ředitel školy 
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 Aktuální informace o životě školy 
 

 Letos nově informace o dění v jednotlivých třídách  
 

 Aktivity pro budoucí školáky v rubrice PŘEDŠKOLÁK  
 

 ÚŘEDNÍ HODINY  
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Od nového školního roku 2015/2016 se v kanceláři školy mění systém 
práce.  
Žáci sami nemohou vstupovat do kanceláře. Pokud si budou chtít něco 
vyřídit (průkazky, potvrzení), požádají třídního učitele. 
 

Pro veřejnost je kancelář otevřena takto:  
 

PO - PÁ :                                                              7.00 - 8.00     13.00 – 15.30  
 

pan ředitel Mgr. Ivo Junášek          pondělí  14.00 - 15.30  

paní zástupkyně Mgr. Gabriela Kovářová          úterý  14.00 - 15.30  

paní zástupkyně Mgr. Kateřina Nedbalová          středa  14.00 - 15.30  

   

Mimo tuto dobu je možné komunikovat pomoci e-mailu nebo 
telefonicky a individuálně si domluvit konkrétní čas, nejlépe den 
předem. 
 

 

Kancelář školy 
Andrea  
Hasilíková 

573 503 140 kancelar@3zshol.cz 

Školní jídelna 

 

Stanislava  
Gajdošová 

573 503 159 gajdosova@3zshol.cz 

Školní družina Alena Krejčí 573 503 157 krejci @3zshol.cz 

Ekonomka 
 
Drahomíra 
Morkusová 

573 503 156 kancelar@3zshol.cz 
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Vážení rodiče, 
v letošním školním roce vám nabízíme nový systém třídních schůzek.  
Rádi bychom se s Vámi ve škole setkávali 3x ročně – v září, listopadu a dubnu. 
V září již proběhla společná třídní schůzka, v listopadu a dubnu budou poprvé 
probíhat tzv. individuální  třídní schůzky. 
 

O co se jedná?  
 

Jde o pravidelné hodnocení chování a práce žáka, které může probíhat za 
přítomnosti všech zúčastněných stran, tj. žáka, rodiče a učitele. Individuální 
třídní schůzku chápeme jako vstřícný krok školy směrem k rodičům. Tento 
způsob třídních schůzek je náročnější na čas pro učitele, ale má jistě i své 
výhody. Zajistí dostatek času a soukromí pro projednání prospěchu a chování 
žáka. U žáka tento způsob podporuje schopnost komunikace a hodnocení 
vlastní práce. Případné nesrovnalosti se mohou vysvětlit  na místě. 
 

30 dní před konzultačním týdnem bude na stránkách školy spuštěn rezervační 
systém. Rodič se kliknutím na odkaz do tohoto systému dostane, vybere si  
svého učitele  a  termín, který mu vyhovuje. Kliknutím a následným vyplněním 
požadovaných údajů se zaregistruje. Třídní učitel mu zpětně rezervaci potvrdí 
emailem a tím je termín schůzky domluven. V případě, že nemáte přístup 
k internetu, kontaktujte třídní učitele telefonicky. Na konzultaci se můžete 
objednat také k vedení školy a netřídním učitelům. 
 

Aktuální problémy, které se vyskytnou mimo termíny schůzek, řešte po 
domluvě s třídními učiteli ihned.  
 

Je pochopitelné, že se někdo na některé nové a jemu neznámé věci může 
dívat s nedůvěrou. Přesto doufáme, že se individuální třídní schůzky osvědčí 
jak rodičům, tak i žákům a učitelům.  
 
Těšíme se na spolupráci. 

      Mgr. Gabriela Kovářová 
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Škola se snaží o dobrou spolupráci s rodiči svých žáků. Rodiče oceňují, když se k nim 
škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si cení rodičů, kteří s nimi táhnou za jeden 
provaz a o problémech spolu komunikují. Naše škola je otevřena všem, kteří se chtějí 
do života školy zapojit.  
 

Výbor SRPDŠ pro školní rok 2015/2016 

 
Gabriela Foltýnová  

      
     předseda  

Ing. Martin Novotný       místopředseda   

Andrea Hasilíková       hospodář  

 
Kontrolní komise 
 

Barbora Winklerová      předseda 

Jitka Gregušová      členka 

Irena Robešová       členka 

 
Členové tohoto sdružení z vlastních příspěvků a prostředků získaných za sběrové 
aktivity podporují činnost žáků a školy v následujících oblastech:  
- podpora účasti žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí na 
soutěži, odměny mimořádných výkonů)  
- podpora při zajištění preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně  
patologických jevů pro žáky školy  
- podpora při zajištění koncertů, návštěv kulturních a sportovních zařízení  
- podpora při zajištění besed, exkurzí a dalších akcí školy  
- podpora při zajištění občerstvení pro žáky školy při akcích školy  
- podpora při zajištění vybavení pro školní družinu  
- vydávání školního časopisu a žákovské knížky  
- zajištění hygienických potřeb pro žáky – papírové utěrky, mýdlo  
- podpora sběrových aktivit – sběr papíru, šípků, kaštanů a pomerančové kůry  
- podpora při poznávacích a ozdravných pobytech žáků 
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     Minimální preventivní program je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj žáků. 
Zaměřujeme se na prevenci úrazů, základy první pomoci, prevenci kouření a užívání 
alkoholu, šikanu, trestnou činnost mládeže či problematiku rasismu. Témata jsou 
zařazována do vyučování nebo třídnických hodin. Důraz klademe na třídní kolektivy, 
prioritou je zlepšování a upevňování vztahů mezi žáky. 
 
     Pro nově utvořené kolektivy šestých tříd je tu každoroční „Adapťák“, tradičně již 
s občanským sdružením Skřítek, které nám pomáhá realizovat i další aktivity zaměřené 
na prevenci rizikového chování.  
 
I nadále spolupracujeme s odborníky z praxe, ať už se jedná o Policii ČR, Hasiče, 
ČČK, Středisko výchovné péče, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu nebo 
Národní síť podpory zdraví.   
 
Je důležité dbát na osobní bezpečnost i bezpečí spolužáků. Slouží nám k tomu 
rozmanité besedy, koncerty, programy, ale i akce, které jsou již pravidelnou součástí 
školního roku. 
 
 
Plná verze minimálního preventivního programu je k přečtení na internetových 
stránkách školy. 
 
          

Tereza Zalabáková 
      školní metodik prevence 

 
 

 

Dvakrát ročně sbíráme starý papír, na podzim šípky a kaštany, v zimě 
pomerančovou kůru a celoročně elektroodpad. Všechny informace jsou na 
webu školy. 
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1. Konzultace 
s výchovnou 
poradkyní:  

St 14.00 – 15.30, případně po telefonické domluvě  

2. Možnost 
využití 
poradenské 
služby:  

Informativní středisko pro volbu povolání v Kroměříži  
Budova Úřadu práce – Mgr. Horáková 
Objednávka telefonicky 950 130 334 

3. Nabídka ověření profesní orientace v Pedagogicko – psychologické 
poradně v Kroměříži 

4. Vyhledávání 
škol:  

a) v listopadu žáci obdrží příručku o školách zlínského kraje 
b) na internetu – www.atlasskolstvi.cz (přehled škol a 
studijních oborů v ČR) www.infoabsolvent.cz  
www.zkola.cz  
www.istp.cz (internetový systém typových pozic) 
www.burzaskol.cz (školy zlínského kraje) 
www.gwo.cz (průvodce světem povolání)  
www.uiv.cz  
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly 

5. Využívejte možnosti navštívit střední školy osobně „ DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ“ 

6. Dvě přihlášky 
pro první kolo 
přijímacího 
řízení.  

Školy s talentovou zkouškou – přihlášky se podávají do 30. 
11. 2015 Přihlášky na ostatní střední školy – do 15. března 
2016 Termín přijímacího řízení 5.,7. a 9. ročník: duben 
2016 (upřesníme)  

Při výběru školy pečlivě zvažujte svůj zájem, schopnosti, dovednosti a také 
možnost uplatnění zvolené profese na trhu práce. 
 
VE STŘEDU 25.11. OD 12 DO 17 HODIN BUDE V NAŠÍ ŠKOLNÍ AULE 
PROBÍHAT BURZA STŘEDNOÍCH ŠKOL! 

 
Mgr. Kateřina Nedbalová, výchovný poradce 

 

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.zkola.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.zkola.cz/burzaskol/
http://www.gwo.cz/
http://www.uiv.cz/
http://www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/
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Nepovinné předměty rozšiřují nabídku vzdělávání dle našeho Školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním“.  
Žáci se do nepovinného předmětu zařazují na základě písemné přihlášky na celý školní rok. Pro 
omlouvání nepřítomnosti platí stejná pravidla jako pro předměty povinné. Každý přihlášený žák 
je z tohoto předmětu klasifikován.  
 

1. stupeň         

Individuální logopedická péče 
Mgr. Ivona 
Vávrová 

úterý, 
čtvrtek 

1. A 
dle 
rozvrhu 

Sborový zpěv 

Mgr. Gabriela 
Kovářová, 
Mgr. Lenka 
Hýžová, 
Mgr. Veronika 
Svobodová 

středa 
2.- 5. 
ročník 

13.30 – 
15.10 

Sportovní hry 1 Mgr. Ivo Junášek pondělí 
4. a 5. 
ročník 

12.45 – 
13.30 

Sportovní hry 2 
Mgr. Richard 
David 

čtvrtek 
2. a 3. 
ročník 

12.45 – 
13.30 

Náprava specifických poruch učení 
Mgr. Marie 
Zapletalová 

čtvrtek 
3. - 5. 
ročník 

13.00 - 
13.45 

2. stupeň         

Cvičení z matematiky 
Mgr. Alena 
Maťová 

středa 
9. 
ročník 

14.00 – 
15.20 

Cvičení z jazyka českého 
Mgr. Terezie 
Indráková 

středa 
9. 
ročník 

14.00 – 
15.20 

Sportovní hry 
Mgr. Richard 
David 

pondělí 
6. - 9. 
ročník 

14.00 – 
14.45 

Náprava 
specifických 
poruch 
učení 
 

                                                         
Mgr. Petra Stárková 

pondělí 6. - 9. ročník 14.00 – 14.45 
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     I v letošním školním roce zajišťujeme nabídku knih z nakladatelství 
Albatros a Fragment. Katalog dostane vždy každý žák, objednávku 
předává paní učitelce G. Novákové (pavilon A, prostřední buňka). 
Katalog k nahlédnutí i k prolistování je na internetových stránkách školy 
v rubrice Školní knihovna. Tady se dozvíte o knihovně a čtenářských 
aktivitách školy více. 

A NEZAPOMEŇTE! ČTENÍ POMÁHÁ!  
 

 

 

     Pravidelné setkávání zástupců jednotlivých třídních kolektivů. Při řešení 
aktuálních situací, problémů či návrhů chceme více podporovat samostatnost, 
iniciativu i kreativitu těchto reprezentantů tříd. Pomáhat jim budou p. uč. T. 
Zalabáková, V. Svobodová  a p. uč. R. David. 
I činnost parlamentu můžete sledovat na webových stránkách školy. 
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Kroužky školní družiny 
jsou určeny především dětem, které navštěvují školní družinu. 
Pondělí:  
Výtvarně keramický kroužek 
s p. vychovatelkou Bc. Dvořákovou.  
Výuka bude probíhat od 15:00 hod. do 16:30 hod. v keramické učebně 
pavilonu A.  
Úhrada materiálu a energie, který bude využíván k činnosti kroužku, činí na 
pololetí 400 Kč. 
 
Úterý:  
Dramatický kroužek  
s p. vychovatelkou Budišovou a Mgr. Vávrovou. 
od 15:00 – 16:00 hod. 
 
Tvořilky  
s p. vychovatelkou Bc. Pospíšilíkovou. 
Zájmová činnost bude zaměřená na korálkování, drátkování, recyklotvoření, 
dekorace apod. 
Výuka bude probíhat od 15:00 – 16:30 hod. v I. poschodí pavilonu C.  
Úhrada materiálu, který bude využíván k činnosti kroužku, činí na 1. pololetí 
200 Kč. 
Další kroužky školy: 
Logopedický  –  I. Vávrová – pondělí - 12.30 – 13.30 
Plavání 3.- 4. ročník – I. Rossmannová – čtvrtek - 12.45 - 13.30 

Zobcová flétna 2. ročník - M. Hušťavová -  úterý - 12.45 - 13.30 

 
 



 - 14 - 

 

Všechny uvedené aktivity budou při minimálním počtu 10 zájemců 
probíhat v odpoledních hodinách v prostorách 3. ZŠ Holešov. 

1. Atelier creative 
 
keramika spojená s netradiční 
výtvarkou 

 
1 600 
Kč/rok 

2. Ty tančíš - my tančíme 
základy společenského tance 
od 6 let 

400 Kč/10 
lekcí 

 
3. Moderní tanec a pom-
pony 

různé styly 7 - 15 let 
1 000 
Kč/rok 

 
4. Základy sportovní 
gymnastiky 

  
1 000 
Kč/rok 

5. Táborová kytara   
1 000 
Kč/rok 

6. Prostřeno 
  

 
základy vaření a stolování, 
dívky od 8 let,  
v ceně nejsou zahrnuty ceny 
za suroviny 

 
1 000 
Kč/rok 
  

7. Konverzace v ruském 
jazyce 

konverzace s rodilou mluvčí 
pro 2. stupeň 

1 000 
Kč/rok 
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 plavání dětí od 6 měsíců do 8 let 

 počet dětí ve skupince max.8 

 skupinky dle věku, plaveckých dovedností a přání rodičů 

 možnost náhrad zameškaných lekcí 
 

Každé úterý od 3.11.2015 
 
 
 
 
 

Kontakt: OS ČČK Kroměříž 
tel: 603 579 895, 777 627 440 
mail: plavani-cck@seznam.cz 

 

mailto:plavani-cck@seznam.cz
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Období vyučování  
v 1. pololetí 

úterý 1. 9. 2015 – čtvrtek 28. 1. 2016 

 
Období vyučování  
v 2. pololetí 

1. 2. 2016 – čtvrtek 30. 6. 2016 

 
Podzimní prázdniny 

 
čtvrtek 29. 10. 2015 a pátek 30. 10. 2015 

Vánoční prázdniny 
 
středa 23. 12. 2015 – neděle 3. 1. 2016 
(začátek výuky pondělí 4. 1. 2016)  

 
Pololetní prázdniny 

 
pátek 29. 1. 2016 

 

Jarní prázdniny 
 

pondělí 1. 2. 2016 – neděle 7. 2. 2016  
 

Velikonoční prázdniny 
 

čtvrtek 24. 3. 2016 a pátek 25. 3. 2016  
 

Hlavní prázdniny 
 

1. 7. 2016 – středa 31. 8. 2016  

 
Začátek šk.roku 
2016/2017 

čtvrtek 1. 9. 2016  

 
Státní svátky 

 
28. 9. 2015 - pondělí  

  17. 11. 2015 - úterý  

  28. 3. 2016 (Velikonoční pondělí) - pondělí  

  1. 5. 2016 - neděle  

  
 
 

8. 5. 2016 - neděle  
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Odhlašování obědů 
Pokud strávník dopředu ví, že v určitý den neodebere oběd, může si jej 
odhlásit: 
 
- čipem na terminálu v jídelně do 14.00 předchozího dne  
- přes internet do 14.00 předchozího dne  
- telefonicky na čísle 573 503 159 nebo 739 445 089 do 14.00 hodin   
předchozího dne. (Pouze v poslední školní den před hlavními prázdninami 
odhlašujte nejpozději 2 dny dopředu.)  
 
Pokud žák onemocní, první den si oběd vyzvednou rodiče u rampy školní 
jídelny do jídlonosiče (cena oběda dle věku žáka 23,- 25,- nebo 27,- Kč). 
 
Od druhého dne nemoci může žák odebírat oběd v hodnotě 55,- Kč, ale tuto 
skutečnost je povinen zákonný zástupce NAHLÁSIT vedoucí školní jídelny 
první den nemoci (osobně, emailem, telefonicky). Pokud tuto službu nechce 
využít, musí si obědy po dobu nemoci odhlásit.  
 
Obědy se z hygienických a bezpečnostních důvodů mohou vydat jen do nádob 
určených k přenosu jídla. Oběd je určen k přímé spotřebě. 
Je povinností každého strávníka, aby měl při výdeji stravy svůj čip! 
 

                                                          Stanislava Gajdošová, vedoucí školní jídelny.  
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Vývar s játrovými knedlíčky  
1. Kung pao z vepřového masa s rýží, ledový salát  
2. Kuřecí řízek v těstíčku, bramborová kaše, okurkový  salát  
 

(Objednávky do středy 4. 11. 2015 u vedoucí školní jídelny osobně nebo na 
gajdosova@3zshol.cz , platbu je nutné provést v hotovosti do čtvrtka 5.11.) 
 

 

Každý den o první přestávce nabízí školní jídelna teplý čaj, tousty, 
obložený rohlík nebo chléb s pestrými pomazánkami a drobnou 
zeleninovou oblohou. 
 
 

Na chodbě u školní jídelny je instalován automat na mléko a mléčné výrobky. 
Děti si prostřednictvím nabité „kreditky“ mohou vybírat také z nabídky 
ovocných šťáv a cereálních tyčinek. Kreditky má v naší škole na starosti pan 
učitel Jiří Cihlář.  

 

Podrobnější informace:  http://www.happysnack.cz.  
 

 

mailto:gajdosova@3zshol.cz
http://www.happysnack.cz/
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     V sobotu 26.9.2015 jsme vyjeli do Londýna a Edinburghu. Cesta byla 
dlouhá, nekonečná a únavná. 
Když jsme konečně opustili autobus, náš náhradní týdenní obývák, ulevilo se 
nám. I když jen na hodinu a půl, protože jsme se plavili přes La Manche na 
obrovském trajektu. Neuvěřitelné, že tento kanál někdo přeplaval! Ovšem 
když jsme se blížili k Doverským útesům, už nám vůbec nevadilo, že nás ještě 
čeká dvouhodinová cesta do Londýna. Věděli jsme, že tady se nám bude líbit. 
     Po příjezdu do Londýna jsme se vydali na známou atrakci London Eye, 
obrovské kolo, které jsme znali z mnoha filmů. A teď jsme ho viděli na vlastní 
oči a věděli, že za pár minut se na něm svezeme. Nádhera! Byl z něho krásný 
rozhled na celý Londýn, na celé to obrovské město, jehož hranice ani 
nezahlédnete. Užívali jsme si každou minutu výhledu.  
Součástí této atrakce byla i návštěva 4D kina. Byly tam skutečně parádní 
efekty. Ocitli jsme se ve skutečné mlze, sněžilo na nás a cítili jsme nejrůznější 
vůně. Poté jsme si prohlédli to nejznámější z Londýna - Houses of Parliament 
a jeho Big Ben. Ten jsme sice neviděli, ale slyšeli jeho příjemný zvuk. Naše 
mobily a foťáky jsme přiváděli k varu. Buckinghamský palác, Piccadilly Cirkus a 
jeho slavné reklamy, Trafalgar Square se lvy a fontánami a zpět do 
Westminsteru. Prostě paráda. Jak se blížil večer, nervozita trochu stoupala, 
protože nás čekalo ubytování v rodinách a skutečná angličtina. Zvládli jsme 
to! I pravý anglický čaj s mlékem k snídani.  
Opět jsme nastoupili do autobusu a se zastávkou ve starobylém a zajímavém 
Yorku, pokračujeme do cíle, do země Williama Wallace, do Skotska a jeho 
hlavního města Edinburghu. No a hádejte - chlapi tu opravdu chodí v sukních. 
Tedy abychom byli přesní, v kiltech a dudáci vyhrávají téměř na každém rohu 
tradiční skotské písně. Atmosféra byla úžasná. Edinburgh je krásné město. Jen 
se skotským přízvukem jsme měli trošku problémy, ale za chviličku jsme si 
zvykli. Chodili jsme tady i do školy. Byla to velká zkušenost a když nás dokonce 
pochválili, že jsme na tom s angličtinou opravdu dobře, moc nás to potěšilo a 
myslíme si, že i paní učitelky byly na nás hrdé. Hlavně jsme dostali své první 
certifikáty z angličtiny, kterými se budeme chlubit ještě hodně dlouho.  
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     Ve čtvrtek jsme opustili Skotsko a jeho nádhernou přírodu a zamířili jsme 
zpět do Londýna. Cestou byla ještě kratičká zastávka ve Stratfordu, rodišti 
Williama Shakespeara. Ale Londýna jsme se nemohli dočkat, tak se nám tu 
prvně líbilo. Tentokrát jsme navštívili Greenwich a všichni jsme se fotili na 
nultém poledníku. Byl to zvláštní pocit mít jednu nohu na východní a druhou 
na západní polokouli. Svezli jsme se londýnským metrem a zažili na vlastní 
kůži skutečnou "mačkanici" v dopravní špičce. Viděli jsme Tower Bridge a měli 
takové štěstí, že se most otevřel, když potřebovala proplout velká loď. Prý se 
to jen tak nevidí. Prošli jsme se po Millenium Bridge ke katedrále svatého 
Pavla. Tento most není jen tak obyčejný, procházel se po něm i Harry Potter. 
     No a věřte nebo ne, ani se nám nechtělo zpět k autobusu, který nás vezl 
zpět domů, do České republiky. Říká se, že je všude dobře, doma nejlíp, 
ale Británie je země, do které se určitě ještě rádi podíváme. 
 
žáci 8.B (Nikola Vaňharová, Markéta Mušková, Vojtěch Daďa, Lukáš Doležel, Milena 
Šudřichová, Jana Kvasničková, Tereza Sokolová, Adam Valenta, Filip Krátký, Ondřej Dolníček a 
Kristýna Vymazalová) 
 

 


