EKSKURZIJA V LONDON V soboto, 19. maja 2018, zjutraj ob 1.30, smo se učenci naše šole in učitelji
spremljevalci zbrali pred šolo, kjer nas je pričakal avtobus, s katerim smo se odpeljali na pot do Benetk.
Tam smo po opravljenih formalnostih na letališču Marco Polo počakali na letalo letalske družbe Easyjet, s
katerim smo poleteli do londonskega letališča Gatwick. Ker je to drugo največje letališče v Londonu, smo
potrebovali kar nekaj časa, da smo prišli do postaje vlaka, ki nas je odpeljal proti centru Londona, v bližino
ulice Croydon, kjer smo bili v prijetnem hotelu Premier Inn nastanjeni v času našega bivanja v Londonu.
Od tam smo se vsak dan odpeljali na postajo Victoria station, od tam pa s podzemno železnico v
najrazličnejše smeri Londona. Na hodnikih podzemne železnice in na vlakih smo preživeli kar nekaj časa in
dodobra spoznali ta hitri in nam nepoznani način gibanja po mestu. Peljali smo se tudi s slavnim double
deckerjem, ki pa je zaradi obilice prometa dokaj počasno prevozno sredstvo, znamenitosti Londona smo si
ogledali tudi ob vožnji z ladjico po reki Temzi in ob počasnem vrtenju v kabini slavnega London Eye-ja,
ogromnega kolesa, ki je bil ob Temzi postavljan ob vstopu v drugo tisočletje. Ogledali smo si muzej
voščenih lutk Madame Tussaus, National History Museum, Science Museum, National Gallery, se
sprehodili do Buckinghamske palače, si ogledali čudovito arhitekturo Houses of Parliament, katedrale
Westminster Abbey, slavni zvonik Big Ben, ki je v procesu prenove, edinega dvižnega mostu na Temzi
Tower Bridge, občutili utrip uličnega nastopanja na Leister Square, utrip Kitajske v predelu China Town,
prisostvovali glasbenim in plesnim nastopom na Picadilly Circus, si ogledali menjavo straže Horse Guards
Parade in uživali v netipičnem, sončnem Londonskem vremenu. S pravim angleškim zajtrkom so nas
razveselili v hotelu, kjer so nam ob prihodu postregli tudi s prigrizki in pijačo, dvakrat smo se do sitega
najedli v tipičnih londonskih pubih. Željko in Tjaša sta kot predstavnika agencije poskrbela za odlično
vodenje, učiteljice spremljevalke pa smo skrbele, da smo bili ob pravem času vsi na pravem mestu.
Potovanje je minilo kar preveč hitro in v ponedeljek popoldne smo se morali podati nazaj na pot proti
letališču Gatwick. Na letališču v Benetkah smo pristali z enourno zamudo. Tam nas je čakal avtobus, s
katerim smo se ob 3.30 vrnili v Dob pred šolo, kjer so učence pričakali starši. Z organizacijo in vodenjem
smo bile učiteljice zelo zadovoljne. Tudi učenci so se potrudili in upoštevali naša navodila. Vsi skupaj smo
si bili ob koncu edini, da bi si želeli, da bi potovanje trajalo dlje.
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