
London 
 

1. dan – petek 
Dopoldne smo se Luka, Tina, Lara Anja, učiteljici in jaz dobili pred našo šolo in starši so nas 
odpeljali na graško letališče. Vsi smo bili polni pričakovanj in po pregledu na letališču smo 
odleteli v zrak. Po dveh urah letenja smo zagledali zeleno, deţevno pokrajino, Anglijo. V 
Našem domu nas je sprejel prijazni gospod Stane. Pogrnili smo si postelje in se odpravili na 
večerni ogled Chinatowna in Leicester Square. Vse lučke, trgovine, restavracije so nas 
navdušile. Vsepovsod se je polno dogajalo. Ogledali smo si tudi nočni Trafalgar Square, Houses of 
Parliament in Big Bena. Utrujeni smo se vrnili v dom in kmalu utonili v spanec.  
 

     
 

2. dan – sobota 
Še vedno nismo mogli verjeti, da smo res v Londonu. Po zajtrku smo se s podzemno ţeleznico 
odpravili do turistične ladjice, ki nas je po Temzi odpeljala do Greenwicha. Na poti smo videli 
vse večje londonske znamenitosti: London Eye, Big Ben, Houses of Parliament, Westminster's 
Abbey, St. Paul's Cathedral, Shakespeare's Globe Theatre, Tower of London, … V Greenwichu 
smo se sprehajali med vzhodno in zahodno časovno polovico. Večino učiteljev bi presenetilo, kako 
nas je zanimal tamkajšnji muzej in planetarij. Po sprehodu in kosilu v kitajski restavraciji 
smo se napotili proti grajskim ječam in se z podzemno odpeljali v Camden Town. Navdušile so 
nas zanimive in zelo drugačne stojnice in trgovinice. Naša denarnica je bila po tem dnevu ţe 
precej laţja.   
 

   
 

 

 

 



3. dan – nedelja 
V nedeljo smo se za spremembo odpravili z avtobusom, doubledeckerjem, na znano nakupovalno 
ulico Carnaby Street.  
 

             
 

Dekletom so se ţe ob izloţbah iskrile oči in ob odprtju smo prvi stekli v trgovine. Večina se nas je 
odločila za »window shopping«. Nato smo se sprehodili do Covent Gardna. Za kosilo smo si 
privoščili okusen Jacket potato. Uţivali smo ob odličnih uličnih zabavljačih, muzikantih, 
Ben's cookies in trgovinah. London smo si ogledali še iz zraka, kroţili smo na veličastnem 
London Eyeu. Razgled je bil prečudovit in tudi tisti, ki se bojijo višine so uţivali. Sprehodili 
smo se mimo Big Bena, se ustavljali ob uličnih zabavljačih in mimikih,  in se odpočili v St. 
James' Parku, pred Buckinghamsko palačo. Menjavo straţe si nismo ogledali in vsi smo ţeleli 
spraviti v smeh straţarje v ogromnih klobukih. Lahko pa se pohvalimo, da smo obhodili to 
veličastno zgradbo. Večer smo preţiveli v igralnici za avtomati. Ogledali smo si še Piccadilly 
Circus in se odpravili v smeri proti Našemu domu. 
 

   
 

4. dan – ponedeljek 
Ta dan smo vsi nestrpno pričakovali, saj smo odšli v Madame Taussaud's.  
Sprehajali smo se po sobanah in se slikali z vsako znano osebnostjo. Bilo je veliko ljudi, 
zaletavali smo se in velikokrat smo rekli »sorry« lutki, ker so izgledale tako resnične. Obiskali 
smo tudi hišo strahov, kjer so nam igralci resnično pregnali strah v kosti. Nato smo se sprehodili 
do Oxford Street. Kosilo smo si privoščili v Hyde Parku, največjem londonskem parku. Tu smo 
imeli pravi piknik, čvekali smo, počivali, Tina L. pa je hranila golobe.  Po kosilu smo si 
ogledali še London Science in Natural History Museum. 



         
 

Zvečer smo se odpravili na ogled knjigarn, in tako kot je pripovedovala učiteljica, so te res 
ogromne in vredne ogleda! Medtem ko se razgleduješ po številnih knjigah in se odločaš, kaj bi 
kupil, si lahko v sami knjigarni privoščiš še pijačo. Prav vsak od nas je kupil vsaj eno knjigo v 
angleškem jeziku. 
Po vrnitvi v Naš dom, sta nam kuharici Tina L. in Lara Anja spekli palačinke (bolje, da ne 
povem, kaj sta namazali Lukatu ). 
 

5. dan – torek 
Dan namenjen za nakupovanje!! Naše denarnice so bile ţe skoraj prazne in najprej smo 
odhiteli v menjalnico. V največji nakupovalni ulici, Oxford Street, smo preţiveli skoraj ves 
dan in naši nahrbtniki in rame so se šibili pod teţo nakupljenih stvari. Nato smo zapravljali 
še na Covent Gardnu, kjer smo tudi jedli in se zabavali ob gledanju uličnih artistov, in na 
Carnaby Street. Ta dan smo zapravili toliko, kot še nikoli v ţivljenju. Bilo je super!  
 

 
 

6. dan – sreda 
Dan za odhod. Ţe zgodaj zjutraj smo si pripravili stvari in se nagnetli v avtobus. Na 
liverpoolski ţelezniški postaji smo se vkrcali na vlak, ki nas je odpeljal do letališča Stansted. 
Ţalostni, da odhajamo, a hkrati tudi zelo veseli, da končno vidimo domače in prijatelje, smo se 
poslovili od prelepe Anglije. 
 

Written by: Tina Č.     


