
                                                            OHLASY   ŽÁKŮ 
 
Shodly jsme se na tom, že nejvíce z celého zájezdu se nám líbila Paříž, hlavně Eiffelova věž. 
Kdybychom mohly na zájezdu něco změnit, tak jedině více času na rozchody a na prohlídku 
celé Paříže.  
V rodině jsme byly spokojené.  
Celý zájezd se nám líbil.  
K. Hynková, D. Šubrtová 8.A. 
 
 
Zájezd do Anglie a Paříže se mi moc líbil, protože jsme navštívili pěkná místa. Jenom byla 
škoda, že byl Big Ben zrovna zastavěný lešením, protože se zrovna opravoval.I tak jsme ale 
navštívili plno hezkých míst, která se mi moc líbila -  například Tower Bridge, the Tower, v 
Paříži zase Invalidovna a Eiffelova věž. Jinak se mi zájezd moc líbil. Kdybych mohla jet 
znovu, tak bych chtěla navštívit ještě více takových míst. Zájezd se mi moc líbil a do Anglie 
bych jela klidně znovu.                                                                                      
Michaela Hlavatá 7.B. 
 
  
Zúčastnila jsem se poznávacího zájezdu Londýn-Paříž od 22.4.2018 do 27.4.2018. 
V Paříži se mi líbila Eiffelova věž a také plavba lodí po řece Seině.  
V Londýně London Eye, přírodopisné muzeum, Westminsterské opatství. 
V přírodopisném muzeu bych chtěla mít více času na prohlídku ,,nestihla jsem si prohlédnout 
veškeré nabízené expozice. "A to mě mrzí !". 
Zájezd se mi líbil a jsem ráda,  že jsem měla příležitost poznat jiné země, jejich kulturu a 
místní jídla. 
Rodina,  ve které jsem byla ubytovaná, bydlela ve vysokém a úzkém čtyřpatrovém domě. V 
prvním patře se nacházela kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem. Ve druhém a třetím patře 
bydlela rodina. Ve čtvrtém patře jsem byla ubytována já a mé dvě spolužačky. Měly jsme 
třílůžkový pokoj s nočními stolky, dvě velké skříně a vlastní koupelnu se sprchou a s  WC. 
Dům byl čistý a paní hodná. Pokud bych měla ještě někdy možnost zúčastnit se takového 
zájezdu, opět bych jela.  
Kuličková Lucie 6.A. 
 
 
22.4.2018 jsem se zúčastnila zájezdu se školou do Anglie a Paříže . 
             Jako první zastávkou byl Londýn, ve kterém jsme navštívili mnoho památek a 
zajímavých míst. Nejvíc jsem se těšila na Londýnské oko neboli London Eye. Na 
Londýnském oku se mi nejvíce líbil výhled na celý Londýn . Při zájezdu do Anglie se v době 
naší návštěvy narodil malý princ. Největší zážitkem bylo otvírání Tower Bridge. V Londýně 
se mi moc líbilo, určitě bych ho chtěla ještě navštívit a v co v nejbližší době. 
             Poté náš zájezd pokračoval dál do Francie směr Paříž. Navštívili jsme hlavní symbol 
Francie a to byla Eiffel Tour - Eiffelova věž  a další různé památky . V Paříži se mi moc líbilo 
a také bych ji chtěla ještě někdy navštívit.  
            Chtěla bych moc poděkovat paním učitelkám že se o nás celý týden staraly a že to tam 
s námi vydržely , hlavně p.učitelce Hanzlíkové, že zařídila celý zájezd , potom také paní 
průvodkyni, že nám říkala zajímavosti o památkách a bezpečně nás všude provedla. Celý 
výlet se mi moc líbil. 
Naty Držmíšková 7.B. 
 



Výlet do Anglie a Francie se mi moc líbil.Nejvíc se mi líbila Eiffelova věž a cesta trajektem 
po moři.Na trajektu byla zábava a trochu odpočinku po dlouhé cestě autobusem. Dozvěděl 
jsem se spousty nových informací, například že Mona Lisa je v Louvru, že Eiffelova věž má 
300 metrů. Paní původkyně nám výborně vysvětlovala, kde se co a  jak stalo a kde co je a 
spousty jiných informací. 
V rodinách jsme měli paní se třemi dětmi. Paní výborně vařila, třeba špagety a pizzu. Na 
zájezdu se mi nelíbila cesta autobusem. Příště bych letěl letadlem místo cesty 
autobusem.                                                                                          
Daniel Morávek 7.B. 
 
Nejvíce se mi líbilo v rodinách a na London Eye. V Londýně jsme byli přesně v ten den, když 
se narodil  princ. 
Na zájezdu bych změnila asi jen to dlouhé chození. 
V Anglii se mi moc líbilo. Mám spoustu zážitků. V Paříži byla nejlepší  Eiffelova věž. 
Štajnerová Sabina 6.A. 
 
 
Co se mi nejvíce líbilo a proč? 
Nejvíce se mi líbil London Eye a přírodovědné muzeum, které jsme navštívili, protože jsme si 
v něm mohli vyzkoušet různé a zábavné simulace. 
Připomínky  
Změnil bych délku zájezdu. Třeba prodloužit zájezd o 1 den. 
Zhodnocení zájezdu 
Zájezd se mi líbil, protože jsme prošli hodně památek. Byli jsme také i v milé rodině, která 
vařila vynikající jídla. Ale zase se mi nelíbilo, že jsme měli málo času na nákupy.  
Černoch Martin 6. A. 
 

Mezi našimi nejlepšími zážitky nesmí chybět vyhlídková jízda na London Eye. V rodině se 
nám také líbilo, trochu nás ale překvapily netypicky velké snídaně a teplé večeře v podobě 
hamburgerů. Nezapomenutelným zážitkem z Paříže také byla návštěva Eiffelovy věže a 
památka chrámu Notre-Dame.   
Na zájezdě se nám velmi líbilo, děkujeme našim paním učitelkám za skvělé zážitky.       
                                                                          Magdaléna Bakešová, Michaela Hlávková 7.A. 

                                                                                                             

Co se mi nejvíce líbilo na zájezdě? Líbilo se mi na Eiffelově věži a na Londýnském oku, kde 
jsme měli Londýn jako na dlani. 
Co bych na zájezdu změnil? Já jsem byl se zájezdem spokojený. Jen, protože jsem delší, měl 
jsem problém se sezením v autobuse. 
Rodina? Byl jsem spokojený. Ubytování pěkné, chovali se k nám velmi slušně. Jídlo bylo 
dobré, rozmanité a v dostatečně velkých porcích.  
                                                                                                               Jakub Stránský 8.A.  
 
 
 
 
 



                22.4. 2018 jsem se zúčastnila zájezdu Londýn - Paříž se školou.  
               Jako první jsme navštívili Londýn, ve kterém jsme viděli mnoho zajímavých míst a 
památek. Nejvíce jsem se těšila na stavbu s názvem Big Ben, ale bohužel byl zastavěn 
lešením a nic jsme na něm neviděli. Největší zážitek bylo otevírání Tower Bridge a narození 
dalšího prince v době návštěvy Londýna. Moc se mi tam líbilo a určitě se ještě někdy do 
Londýna vydám. 
                Další jsme navštívili Paříž, kde jsme se podívali na ,,symbol" Paříže a vlastně celé 
Francie- Eiffel Tour neboli Eiffelovu věž. Po Eiffelovce jsme zavítali do Musea Louvre. V 
Paříži jsme též navštívili moc zajímavých míst. V Paříži se mi také moc líbilo. 
                 Celý výlet se mi moc líbil a chtěla bych poděkovat p. uč. Hanzlíkové, že výlet celý 
zorganizovala, p. uč. Hlouškové a Krskové, že to tam s námi vydržely a že jim nepraskly 
nervy a také bych chtěla poděkovat paní průvodkyni za to,že nám o místech řekla moc 
zajímavých věcí a že nás po obou městech bezpečně provedla. 
                                                                                                    Vendula Kalců 7.B. 
 
 
 
Zájezd do Anglie a Paříže, který se konal 23.-27.4 2018 nám přinesl mnoho vědomostí a 
zkušeností. Dorozumění se v rodinách občas skřípalo, ale nakonec vše dobře dopadlo. Z 
britských památek se nám nejvíce líbil Tower Bridge a Big Ben.Paříž nám ukázala svojí 
světoznámou Eiffelovu věž, ale také Louvre a další její tajemné památky. Celý výlet jsme si 
velice užili a budeme na něj vzpomínat ještě nějakou dobu. Jediné co bychom vytknuli, tak to 
by bylo to, že jsme si jídlo museli obstarávat sami a nosit ho všude s sebou. Ale například 
snídaně ve Francii byla vynikající. A takto mohlo být obstaráno více jídel.  
                                                                                              Robin Janak, Tomáš Málek 8.A. 
 
 
Na zájezdu, Londýn-Paříž, se mi více líbilo v Londýně, kde se mi nejvíce líbilo  Přírodovědné 
muzeum, Tower Bridge a střídání stráží. Také se mi velice líbilo v rodině, ve které jsem byla s 
mojí kamarádkou. Paní, co se o nás starala, byla velice milá a hodná. Na zájezdu bych nic 
neměnila a jsem moc ráda, že jsem měla možnost podívat se do Anglie a Francie. 
Anežka Fišerová 8.A. 
 
 
 
Výlet se  mi moc líbil.Hlavně Londýnské Oko a v Paříži pobyt v hotelu.Ale docela mi vadila 
ta chůze a že jsme nejeli více autobusem.Ale celkově se mi zájezd líbil. 
 Tomík 6.A. 
 
 
V Londýně se mi nejvíce líbilo Londýnské oko, protože u nás nic takového nemáme. 
V Paříži mě nejvíce zaujala Eiffelova věž, protože už jako malá jsem sbírala vše s 
Eiffelovkou. 
Kdybych jela na další zájezd, tak bych se chtěla projet dvoupatrovým autobusem. 
Jinak žádné připomínky nemám,vše bylo OK. I rodina byla super. 
Nechutová Vendula 6.A. 


