
17-30 lipca 2016 r.  

Kurs Effective English  

w Londynie 

  

Realizacja projektu  

W Wesołym Pędzelku każdy skrzat może poznać wielki świat 
w ramach programu Erasmus + akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej sektor 

edukacja szkolna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  



O świcie na lotnisku Warszawa-Modlin 

Szczęśliwe i podekscytowane podróżą do Londynu, Oxfordu i Cambridge 
w Wielkiej Brytanii 

 



Przelot samolotem linii Ryanair 



Po przylocie na lotnisko Stansted  

Zakup biletów  na autobus 



Londyn – Żywa Galeria Różnorodności 

- miasto z blisko dwutysiącletnią historią 

-7,8  mln mieszkańców, ok. 15 mln. turystów rocznie 

-najbardziej zróżnicowane etnicznie i kulturowo miasto na świecie /ok. 
40% mieszkańców to osoby należące do mniejszości etnicznej głównie 
pochodzenia azjatyckiego, afrykańskiego i karaibskiego/ 



Pierwsze kroki w Londynie  
Dworzec autobusowy Stansted Citylink 

W Londynie znajduje się bardzo wiele muzeów i galerii.  

W tle gmach British Library. 



Dworzec King’s Cross st. Pancras 

Wybudowany w XIX wieku, w stylu wiktoriańskim, międzynarodowy 
dworzec kolejowy powstał na miejscu byłych slamsów i cmentarza. 

 To jednocześnie dworzec i hotel. Budynki tego dworca są wpisane na 
listę zabytków. 



Chapter przy Pentonville Roud  200 N1 9JP 

Chapter znajduje się około 30 min. pieszo od siedziby szkoły oraz 40 min. 
od Tamizy. 

 

 





 Bell London International School  
przy Southampton Pl 20-21, WC1A 2BP 

 

Na plakacie reklamowym nasz pierwszy nauczyciel - Dorando 



Kwalifikacja na poziom nauczania odbyła się po zarejestrowaniu się      
w recepcji szkoły, wypełnieniu testu on line i rozmowie z lektorem. 



Szkoła - budynek w stylu angielskim 

wąskie korytarze 

kręte schody 

otwierane od spodu okna 

stylowe kominki w salach 



Pierwszy tydzień kursu 

Kurs obejmował m. in. ćwiczenia z gramatyki, wzbogacanie słownictwa, 
odsłuchiwanie nagrań audio z płyt CD. 

Jednak jako najlepszą metodę nauki zalecano nam – SPEAK OUT. 



Po tygodniu nauki  

Po wypełnieniu testu on line zakwalifikowano nas o dwa poziomy wyżej - 
na poziom B1+. Odtąd realizowałyśmy kurs w nowej grupie i z nowym 
nauczycielem. Otrzymałyśmy nowe książki Speakout na poziomie 
intermediate /B1 - B1+/ wyd. PEARSON wraz z płytą ActiveBook & DVD. 

 



Na zajęciach 

Nasi koledzy i koleżanki przyjechali z Europy, Azji i Ameryki Południowej.  

Wśród nich Koreańczycy, Włosi, Rosjanie, Brazylijczycy i Turcy. 



W drugim tygodniu nauki 

Miałyśmy okazje prowadzić dialogi z kolegami po fachu. Na zakończenie 
każdych zajęć graliśmy w grę, która służyła poszerzeniu wiedzy na temat 
historii Londynu. 

Stałym elementem kursu były takie aktywności jak praca w grupach, 
dyskusje czy odgrywanie ról. 

 

 



Dostawałyśmy coraz trudniejsze prace domowe. Jednym z zadań była np. 
lektura książek W 80 dni dookoła świata oraz Robinson Cruzoe. Czytanie 
książek w języku angielskim to dobra metoda nauki znajomości tego 
języka. 

 



Atrakcje Londynu 
Houses of Parlament                            
W pałacu Westminsterskim, zbudowanym w 
neogotyckim stylu,  znajduje się siedziba 
Parlamentu brytyjskiego.  

Big Ben                                             
Najbardziej rozpoznawalny symbol Wielkiej 
Brytanii. 150 letnia wieża zegarowa jest częścią 
Pałacu Westminsterskiego.  



Westminster Abbey 

Zbudowana w 960 r. na miejscu opactwa 
Benedyktynów 

Do dziś jest miejscem królewskich koronacji i 
pochówków  

 

W gotyckim kościele odbywają się m. in letnie 
festiwale orgnowe 



Wnętrze katedry 
Na wieczornym śpiewanym nabożeństwie 
anglikańskim. 

 

To muzeum, mauzoleum i świątynia 
narodowa w jednym. Spoczywa tu ok. 3 tys. 
osób, w tym królowie, mężowie stanu i poeci. 



Westminster Bridge of Parlament 
 

Pomnik królowej Boadicea /Boudiki/ 

porównywanej do Joanny d’Arc 

 



Westminster Bridge of Parlament 

Wszechobecni muzycy Różne środki transportu 



London Eye 

Otwarta w 1999 r. karuzela o wys. 135 m.  
Można z niej podziwiać panoramę Londynu 
nawet do 40 km. 

Komfortowe kabiny mieszczą max. 25 osób. 



Panorama Londynu 

W oddali  Hungerford Bridge i 
Waterloo Bridge 

Pałac Westminsterski 



County Hall                                      
Budynek do lat 80 XX w. służył radzie miejskiej.                                                          

Obecnie znajduje się tu m. in. jedno z największych w Europie akwariów.  



Wzdłuż bulwarów nad Tamizą 
 

Golden Hinde  /Złota Łania/      

Replika galeonu, na którym Francis 
Drake opłynął ziemię /1577-1580/ 

 

Shakespare Globe                                
XVII wieczny teatr, w którym 
występował sam Szekspir. Dla tego 
teatru pisał swoje sztuki. 

 



Southwark Cathedral       
Pierwszy kościół w stylu gotyckim z XVI 
wiecznym prezbiterium. 

Przychodził tu sam William Szekspir 
mieszkajacy przy dzisiejszym Blackfire 
Bridge. 



Inne mosty 

Blackfriars Bridge Milenium Bridge  
Stalowy most dla pieszych otwarty                    
w 2000 r. z okazji nowego tysiąclecia. 



Tower Bridge 

Wybudowany w 1894 r. podwójny most 
zwodzony, symbol wiktoriańskiej 
inżynierii. 

W wieżach znajdują się mechanizmy              
do unoszenia przęseł.  

Przy podniesionych przęsłach piesi 
przechodzili po górnej kładce. 



Przy Tower Bridge 

Krążownik HMS Belfast         
Służył od 1938 - 1963 r. Obecnie, jako muzeum, 
pełni funkcje edukacyjne. 

Tower of London                     
Kompleks wież obronnych wpisany na listę 
UNESCO. 



Tate Modern 
Galeria sztuki współczesnej 

Shard                                     
Najwyższy budynek w Londynie.  



City 
Monument to the Great Fire             
of London                                       
Wysoka kolumna z ognista kulą upamiętniająca 
największy pożar w historii Londynu w 1666 r. 

 



City 

City Hall                                  
Siedziba nowego ratusza.                     
Budynek bardzo przyjazny środowisku. 



City 



Paul’s Cathedral 
 

XVII wieczna budowla - siedziba biskupa 
Londynu. Swoim wyglądem przypomina 
bazylikę Św. Piotra w Rzymie. 

Katedra posiada największy dzwon w całej 
wielkiej Brytanii.  



Tradycyjne potrawy 

English Breakfast Fish and chips 



English breakfast tea Burger i frytki 



Różnorodność kultur 



The National Gallery 

 Wystawy malarstwa europejskiego od 

1250 - 1910 

Sale galerii narodowej 



Peter Paul Rubens /1577-1640/ 
Portrait of Susanna Lunden 

                

George Stubbs  /1724-1806/                 
Whistlejacket 



Claude Monet  /1840-1026/                
The Water-Lily Pond 

Pierre-Auguste Renoir /1841-1919/ 
Vase of Flowers 



Trafalgar Squer  
 Jeden z najpopularniejszych placów Londynu 

 
King Charles I Statue 

Kolumna admirała Nelsona 
Granitowa kolumna została zaprojektowana 
w porządku korynckim. 



The British Museum 

Zadaszony dziedziniec  

 



The British Museum 
Rosetta Stone 
Jego odkrycie miało przełomowe znaczenie 
dla odczytania egipskich hieroglifów 

Parthenon Sculptures 

 



Kultura Egipska 





Skarby starożytnej Mezopotamii 



Chinatown 
Chińska dzielnica Soho jest bardzo 
kolorowa i pachnąca egzotycznymi 
przyprawami. 

Dominuje czerwień – kolor sukcesu. 

Do dzielnicy Soho prowadzą ozdobne 
bramy wjazdowe. 



M&M shop                                        
London’s sweetest attraction 

 
Obraz wykonany z kolorowych drażetek. Gadżety M&M 



The Natural History Museum 

Neoromański gmach odkrywający 
tajemnice przyrody. 



Science Museum  
Interaktywne ekspozycje obrazujące zasady 
działania największych wynalazków 
ludzkości. 

Eksponaty dotyczące podboju kosmosu. 



Madame Tussauds Museum 





Baker Street 

Sławny dom pod numerem 221B             
w rzeczywistości nigdy nie istniał.  

Pomnik bohatera prozy Conana Doyle’a. 



West End                                        
Piccadily Circus – najruchliwsze miejsce całego królestwa. 

Kiedyś zwany środkiem świata             
obecnie - pępkiem Londynu. 

Dawniej miejsce hazardu i rozpusty. 



West End 

Miejsce 40 dużych teatrów i bardzo 
wielu pubów. 

To także miejsce ulicznych przedstawień. 



Buckiggham Palace 

Zmiana warty 



Królowa Elżbieta II 



Rodzina królewska 



Wellington Arch 

Wyglądem nawiązuje do paryskiego 
Łuku Triumfalnego. 

Upamiętnia zwycięstwo Anglii                  
w wojnach napoleońskich. 

Posag księcia Wellingtona. 



Londyńskie parki 

Green Park  
Można tu wypoczywać aktywnie lub 
posiedzieć na wynajmowanych leżakach. 

Italian Gardens 



Kensington Palace 

Miejsce urodzenie królowej Wiktorii       
/1837-1901/. 

Azyl księżnej Diany.  

Miejsce zamieszkania księcia Wiliama                   
i Katarzyny Middleton oraz ich 2 synów. 



Kensington Garden 

Sunken Garden 



Hyde Park                                          
Speakers Corner tzw Róg mówców  

 
Przemawiali tu m. in. Karol Marks, 
Włodzimierz Lenin, George Orwell. 

To także jedno z głównych miejsce 
masowych demonstracji . 



Regent’s Park                                        
 

Queen Mary’s Gardens Od wiosny do jesieni kwitnie tu 400 gatunków róż 
oraz innych kwiatów egzotycznych. 

 





Zapach róż towarzyszy corocznym przedstawieniom 
komedii Szekspira w Open Air Theatre 



Charakterystyczne czerwone autobusy                  
i czarne taksówki 



Londyńskie metro                 
UNDERGROUND 

W 1863 r. otwarto pierwszą na świecie linię 
kolei podziemnej – dzisiejsza Circle Line. 

Obecnie w Londynie jest 11 linii metra na 
kilku poziomach oraz 270 stacji. 



Ogólnie dostępne ogrody,                     
skwery i …. trawniki 

 



Shopping - Harrods 





Shopping – Oxford Street 



Covent Garden Piazza 
 Spiżarnia Londynu 

Najsłynniejszy targ w Anglii.                        
Miejsce występów ulicznych artystów. 

Hale targowe mieszczą sklepy na kilu 
poziomach. 



Rejs po Tamizie 

  



Londyn nocą 



Ponownie na King’s Cross Station 
 
Sklep Harrego Pottera - Platform 9 ¾  
 



Liniami Stansted Citylink                 
na lotnisko Stansted 

 




