
 
 
 
 
 
 

Naša šola je letos od 3. do 6. decembra 2022 ponovno organizirala izlet v božični London. Kot 
vsa leta do sedaj sta program pripravili profesorici angleščine Mojca Božnik in Jolanda 
Obronek.  Izleta se je udeležilo 47 dijakov, 4 profesorice in vodič Robert Urekar iz agencije 
Twin. V štirih dneh so nam predstavili znamenitosti, kulturo in posebnosti Londona, ter nas 
naučili veliko novega.  

 
3.12.2022 
V London smo krenili v soboto, 3. decembra, ob petih zjutraj. Z avtobusom smo se odpravili 
proti Ljubljani in med potjo pobrali tudi našega vodiča Roberta, ki nas je najprej pozdravil, 
spregovoril par besed in nas nato, na našo srečo, pustil še malo zadremati. Dremanja je bilo 
konec ob 7. uri, ko smo prispeli na letališče Jožeta Pučnika. Tam smo opravili pregled prtljage 
in počakali na naš let, ki je bil ob 10.15.  

 
V Londonu smo pristali ob 11.30, po našem času 12.30, ter se z avtobusom odpeljali na ogled 
Cambridga. Videli in izvedeli smo mnogo o kolidžih, imeli pa smo tudi možnost, da si 
Cambridge ogledamo sami ter med tem časom kaj prigriznemo. Ob približno četrti uri smo se 
odpeljali v London, kjer smo si pobližje ogledali Tower Bridge ter Shakespearovo gledališče 
The Globe. Hoja po Londonu je bila magična, saj je bil ves okrašen z lučkami, po ulicah pa so 
odmevale božične pesmi. V hotel smo prispeli ob pol deseti uri in se dogovorili o uri zbirališča  
naslednji dan. 
 
 
4.12.2022 
Ob 7.50 smo se zbrali v hotelu ter skupaj odšli do podzemne železnice, od koder smo se 
odpeljali  do Big Bena. Ta je po nekaj minutah čakanja odbil ob polni uri, po zvonjenju pa smo 
se odpravili do Buckinghamske palače. Videli smo menjavo straže ter poslušali o zgodovini 
kraljevske družine, ki nam jo je na malce humorističen, a konkreten ter poenostavljen način 
predstavil naš vodič.  
Spet smo se peljali s podzemno do predela Camden town, kjer smo bili prosti od dvanajste do 
tretje ure. Ta čas je bil namenjen za kosilo, prav tako pa tudi za nakupovanje spominkov. Z 
avtobusom (doubledeckerjem) smo se peljali do Naravoslovnega in Viktorija in Albert muzeja, 
kjer smo si lahko izbrali tistega, ki nas je bolj zanimal, ter si ga ogledali. Po ogledu smo se zbrali 
in se ponovno skupaj odpravili na pot.  
Na Leicester Squaru, filmskem trgu, je bil  čas za večerjo in oglede, nato pa je sledila vožnja 
do hotela, kamor smo prispeli ob deveti uri. 
 
 
5.12.2022 
Že malce utrujeni od včerajšnjega dne smo bili srečni, da smo se ta dan zbrali komaj ob deveti 
uri. Naspani smo s podzemno obiskali Harry Potter trgovino na 9 ¾ peronu železniške postaje 
King's Cross ter se po ogledu napotili proti Britanskemu muzeju (The British museum). Tam 
smo imeli na razpolago eno uro in pol, lahko pa smo si muzej ogledali z vodičem, ki nam je 
predstavil nekaj zanimivih dejstev o muzeju in umetninah.  
 



Popoldan smo obiskali Oxford Street, kaj pojedli ter si ogledovali izložbe. Po krajšem sprehodu 
smo prispeli v Narodno galerijo, kjer smo ponovno lahko slišali zanimiva dejstva o slikah, si 
pobližje ogledali Van Goghove Sončnice, dela Michelangela, Rafaela …  
Večerjali smo v kitajski četrti ali kje v bližini, nato pa smo se ob 19.30 udeležili mjuzikla 
Mamma Mia. Ta se nam je dobro vtisnil v spomin in kot obljubljeno ni razočaral. S podzemno 
smo se vrnili v hotel, kamor smo prispeli šele ob 23.30. 
 
6.12. 2022 
Na žalost je vse prehitro prišel dan odhoda, ko smo se morali zbrati s prtljago približno ob pol 
osmi uri pred hotelom, naložili kovčke na avtobus in se odpeljali proti Greenwichu. Tam smo 
si ogledali ničelni poldnevnik ter uživati v razgledu na London. Vsi smo bili veseli 2-urne vožnje, 
kjer smo imeli možnost malce podaljšati (pre)kratko noč.  
V razgledu na London pa nismo uživali le od zgoraj, temveč smo si London, Tower Bridge in 
ostale znamenitosti ogledali tudi s Temze, po kateri smo pluli z ladjico. Lep sončen dan je naš 
izlet še polepšal, saj ne glede na decembrske temperature in veter, vožnja na ladjici ni bila ne 
hladna ne vetrovna.  
Po vožnji smo se sprehodili do London Eye, večina nas je šla tudi na razgledno kolo in po pol 
urni vožnji smo se spet vsi zbrali in prešteli.  
Tisti, ki smo se odločili za obisk Madame Tussauds,  smo na hitro kosili in se nato zbrali ob 
13.40, ostali pa so imeli prosti čas za samostojne oglede in sprehod.  
Po obisku ali daljšem prostem času smo se skupaj odpeljali do letališča, kamor smo prispeli 
pravočasno,  da nam je ostalo še dovolj časa za manjše nakupe, nato pa smo imeli let ob 19.55. 
Pristali smo ob 22.25 oziroma 23.25 po našem času in se iz Budimpešte z avtobusom odpeljali 
domov. Prispeli smo okoli 3. ure, sedaj že pošteno utrujeni, ter se zahvalili vodiču in se od 
njega ter profesoric poslovili. 
 
Izlet je potekal gladko, saj smo se vsi držali zastavljenih pravil in se trudili ne zamujati. Zase 
lahko rečem, da  čeprav je bil izlet šolski in so z nami potovale tudi profesorice, se ta ni nikakor 
zdel tak, temveč je bil sproščen, poučen ter ga bom – kot verjamem da tudi mnogo drugih – 
ohranila v zelo dobrem in lepem spominu. 

 
 

Sara Bedrač, 2.aMT 
 


