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Anglia 2013
(2013. augusztus 15–24.)
Idén a nyári angliai nyelvtanfolyam augusztus 15. és 24. között zajlott. A csapat meglehetősen vegyes volt, hiszen a trefortos diákok közé egy „senior” tanuló is beiratkozott
Chikán Éva tanárnő személyében. Rajtunk kívül külsősök is tarkították a 14 fős csapatot, akiket Nikolics Noémi tanárnő kísért. Egy hosszúnak nem mondható repülőút
után csatlakozott hozzánk egy román és egy szlovák csoport, majd együtt indultunk a
hosszú buszútra, közben megálltunk Windsorban és a Stonehengenél is. Miután megérkeztünk Bideforba, már mindenki az újdonsült családjával tért haza.
Reggelente két csoportra bontva, anyanyelvű tanárokkal vehettünk részt különböző interaktív órákon, amelyeken a brit kultúráról és történelemről is rengeteget megtudhattunk. Többször adtak fel házit is, amit csak a családjaink segítségével tudtunk
elkészíteni, különböző kérdésekre válaszolva. Délutánonként felfedeztük Devont és
környékét. Láttuk Barnstaplet, ahonnan emeletes busszal mentünk haza. Budeban
gyönyörű kilátás volt az óceánra, strandolhattunk is, de a hideg miatt nem sokan éltek
ezzel a lehetőséggel. Lynton és Lynmouth volt a következő úti célunk, ez az ikerváros egy nemzeti parkban, egy sziklafal alján és tetején épült, a kettő között pedig egy
vízmeghajtású siklóval lehet közlekedni. Utolsó délutáni kirándulásunk alkalmával
Clovellyt látogattuk meg, ez az aprócska falu volt talán a legizgalmasabb. Minden egyes
ház ugyanannak a családnak a tulajdonában van. Nagyon meredek, keskeny macskaköves utcák vannak, autók pedig egyáltalán nem járnak a faluban. A nehéz csomagokat
régen szamarak hátán, az állatvédők felszólalása után viszont szánkókon viszik haza.
A szamarak már csak filmsztárok, ahogy Alison, az egyik tanárunk mondta.
Két egész napos kirándulásra is sort kerítettünk: a Cornwallban levő Tintagelbe
és Devon fővárosába, Exeterbe, bár az angliai esős időjárás miatt, sokszor nem tudtuk
tartani magunkat a tervekhez. Így Tintagelben sajnos csak egy múzeumot láttunk, a
napot pedig Atlantic Villageben fejeztük be, vásárlással.
Vasárnap „family day” volt, amikor is a vendéglátó szüleinkkel, illetve a családjukkal
tölthettük az egész napot. Páran vásárolni mentek, de voltak, akik tévéztek, motorcsónakoztak vagy várost néztek. Mi a vendéglátóink unokáival ebédeltünk, utána a
Westward Ho!-i óceánparton fürödtünk, később pedig bowlingoztunk.
Hazafelé Londonban is tölthettünk pár órát, ami nagyjából arra volt elég, hogy
futólépésben körbejárjuk a város egy részét és láthassuk a fontosabb nevezetességeket (Buckingham Palace, St James Park, Big Ben, London Eye, Temze part, Downing
Street 10, Trafalgar Square, lovas rendőrök, Tower Bridge).
Nagyon hasznos volt ez az út, mindenképpen sokat fejlődtünk. Segített abban,
hogy meg merjünk szólalni angolul, akkor is, ha néhol egy-egy hiba még becsúszik.
Husi Anett, Szabó Dorottya (9. b)

