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Wyjazd do Londynu
W dniach 18-23.02.19 uczniowie klas I-IV Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w
Miechowie wraz z opiekunami Agnieszką Nowak i Małgorzatą Błachno - nauczycielkami języka
angielskiego uczestniczyli w wycieczce do Londynu.
Wróciliśmy właśnie z Londynu...
W dniach 18-23.02.19 uczniowie klas I-IV Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w
Miechowie wraz z opiekunami Agnieszką Nowak i Małgorzatą Błachno - nauczycielkami języka
angielskiego uczestniczyli w wycieczce do Londynu. Celem wycieczki było pogłębienie zainteresowań
uczniów oraz poszerzenie dotychczasowej teoretycznej i praktycznej wiedzy językowej i społecznej. Było
to możliwe dzięki bezpośredniemu obcowaniu z &bdquo;żywym językiem&rdquo; i mieszkaniu u rodzin
brytyjskich.
Wycieczka obfitowała w wiele atrakcji turystycznych i była wspaniałą okazją, żeby zwiedzić i zobaczyć
najbardziej znane zabytki, muzea i miejsca w Londynie. Mieliśmy okazję przekonać się osobiście, że
Londyn jest miastem, które oferuje całą masę atrakcji kulturowych i rozrywkowych. Każdy uczestnik
wycieczki znalazł coś dla siebie. Był czas na zwiedzanie, zakupy i odpoczynek, doskonalenie języka
angielskiego.
Miłośnicy sztuki, zarówno tradycyjnej jak i nowoczesnej, zwiedzili wiele muzeów: Muzeum Londyńskie,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Tate Modern, Muzeum Figur Woskowych - Madame Tussauds, Muzeum
Historii Naturalnej, Muzeum Nauki oraz Muzeum Narodowe. Największym zainteresowaniem wśród
uczniów cieszyło się Muzeum Figur Woskowych, w którym uczniowie zobaczyli realistycznie wyglądające
figury znanych osób, a także mieli szansę przejażdżki londyńską taksówką i wysłuchania historii Londynu.
Większość dni spędzaliśmy na spacerach, które przebiegały po najbardziej tradycyjnych, londyńskich
obiektach: Pałac Buckingham, Hyde Park, Opactwo Westminsterskie, Tower Bridge, Big Ben, Tower of
London, Katedra Św. Pawła, Trafalgar Square.
Przy Pałacu Buckingham, który jest oficjalną londyńską siedzibą monarchii brytyjskieji jednocześnie
największym na świecie pałacem królewskim, zobaczyliśmy uroczystą zmianę strażników królewskich.
Byliśmy również świadkami parady królewskich gwardzistów na koniach oraz przyjazdu Księcia Filipa do
Pałacu.
Wspaniałą atrakcją okazała się też być przejażdżka słynnym Kołem Londyńskim &ndash; London Eye, z
którego podziwialiśmy panoramę całego Londynu. Wykonaliśmy wiele pamiątkowych zdjęć.
Przemieszczaliśmy się w Londynie tradycyjnym, czerwonym autobusem, metrem, pociągiem, a także
płynęliśmy statkiem po Tamizie. W wolnym czasie zrobiliśmy zakupy na głównej ulicy handlowej. &ndash;
Oxford Street oraz w luksusowym domu towarowym Harrods .
Wycieczka jest już tylko ważnym i atrakcyjnym wspomnieniem, ale dzięki niej nasi uczniowie stali się
bogatsi o nowe doświadczenia sytuacyjne , poznawcze i komunikacyjne, zyskali większą biegłość
językową. Wyjazd zapewne zachęcił uczniów naszej Szkoły do doskonalenia języka angielskiego i
poznawania nowych kultur.
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