15 let zpátky jsem čirou náhodou měla čest poznat tuto dámu
ISŠ Rakovník a ZŠ a MŠ LUBNÁ – Holandsko – Spojené království 2018
Dr. Samuel Johnson kdysi o Londýně prohlásil: „Když je člověk unavený Londýnem, je
unaven životem, neboť v Londýně je vše, co může život nabídnout.“ Pulsující velkoměsto
uspokojí i ty nejnáročnější.
Naši žáci o Londýně prohlásili: „jiný, plný různých ras lidí, veselý, vyspělý, královský,
zachovalý, upravený, rušný, jiný než Česko, krásný, velký, přeplněný, historicky
zajímavý, všechno je jinak než u nás, čistší, ale někde i špinavý, velice zrychlený,
staromódní, starý v kontrastu s novým, pokrokový, překrásný, milí lidé, rozmanitý,
romantický, tajemný, modernější, chaotický, bláznivý, odlišný, jedinečný, složitý, živý,
příliš aktivní, moc přísný režim, jinak moc krásná země, je krásný, ale Česko je Česko,
krásné památky, je tam spousta možností, krásná země, ale přelidněná, více otevřen
všemu, přátelská, krásná příroda a parky, kde můžeme chodit a sednout si kdekoliv, má
úžasné kouzlo, super.
Podívejte se na Londýn http://360gigapixels.com/london-320-gigapixel-panorama/
Není jednoduché vzít 62 lidí na poznávací zájezd do Amsterdamu a Spojeného království. ISŠ
Rakovník a ZŠ a MŠ Lubná se to opět povedlo, kdy ve spolupráci s cestovní kanceláří Zuzany
Smoradové https://www.zajezdy-albion.cz/ a autobusovou společností
http://www.lechner.cz/, (která nám poskytla jedineční autobus Setra S 431 DT) uspořádala
7 denní poznávací zájezd. Bylo to náročné, nebyla to odpočinková dovolená u moře.
Několik nachozených km denně, obrovské množství informací, výborně zorganizovaná a
spolupracující skupina, kde starší dávali pozor i na mladší, dokonalá disciplína, díky
které všechno proběhlo bez sebemenšího problému, kosmopolitní svět, který u nás
neznáme, nádherné památky, ale i moderní architektura, muzea zajímavá i pro žáky,
zjištění jak se žije v anglických rodinách, že malý rodinný dům 3+1 s malou zadní
zahrádkou stojí od 400 000 liber výš, vstřícnost anglických rodin, nebo proč zní zvon
Great Tom v Christ Church College v Oxfordu 101x?
Londýn je jedno z nejstarších měst, kde se dějiny a tradice spojují s moderními aspekty práce
a života. Najdeme zde vše, co si můžeme přát, a ještě víc. Je to město, kde se mluví více než
250 jazyky a některé se už stihly smíchat dohromady", řekl v rozhovoru pro deník The
Sun mluvčí organizace Visit London.
Teenageří místo klasické "Cockney" angličtiny používají jakýsi nový dialekt, který bývá
označován jako "Jafaican". Co označení "Jafaican" znamená? Je to takový mix angličtiny,
jamajského nářečí a indických či západoafrických dialektů. Oficiálně se tento guláš nazývá
"Multikulturní angličtina". Tato řeč je vskutku velmi podivná, například slovíčko yard
nevyjadřuje britskou délkovou jednotku, ale obydlí nebo domov. Slovíčko sick neznamená
nemoc nebo něco špatného, ale pravý opak - něco dobrého. Takže když uslyšíte nějaké dítě
pokřikovat: "My yard is sick!", tak možná nepopíjelo tvrdý alkohol, ale jen pělo chválu na
svůj byt. No hlavně, že nakonec všichni pochopíme význam a rozumíme si.
Hans Christian Andersen dánský autor pohádek, spisovatel a básník 1805 – 1875: „Cestování
je život“.
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