
 

Výlet na Smaragdový ostrov  - Severní Irsko 

V rámci programu Comenius jsme měly v dubnu 2013 možnost vycestovat do Severního Irska, které 

jsme se velmi rády chopily ☺  Byla to dámská jízda – čtyři studentky a tři paní učitelky. Letěly jsme do 

Dublinu a pak jsme jely dvě hodiny autobusem do Newcastlu.  Zde jsme byli všichni ubytováni v horské 

chatě u lesa, s krásným výhledem na město a moře. My, Italové, Rumuni, Řekové, Maďaři a Irové jsme se 

poté mezi sebou seznámili a představili se nám Niki a Gary (irští učitelé), kteří se o nás obětavě starali po 

celou dobu našeho pobytu. Jejich úkolem bylo seznámit nás s Irskou kulturou, zvyky a netušenými krásami 

jejich pohádkové země.  

Navštívili jsme spolu Giant´s Causeway - též známé jako Obrovy schody - nebo lanový most Carrick a 

Rede, který jsme kvůli silnému větru nemohli přejít. Alespoň jsme se u něj všichni mohli vyfotografovat. 

Vítr byl tak silný, že jsme museli jít v předklonu, aby nás neodnesl. Další den jsme věnovali výletu do 

Belfastu, který je hlavním městem Severního Irska. Též je znám svým lodním průmyslem, který se proslavil 

stavbou Titaniku. Město působilo velmi historickým dojmem, nacházelo se zde velké množství historických 

budov, kostelů a památek. Měli jsme možnost si prohlédnout nejkrásnější budovu Belfastu - městskou 

radnici, která byla postavena ve stylu novobaroka.  

Počasí zde bylo mnohem chladnější než u nás v České republice. Vítr dosahoval velké rychlosti, 

zejména u moře, a často jsme pochybovaly o tom, že ustojíme sílu tohoto živlu. Nejdříve jsme se divily, že 

Irové nenosí deštníky, ale brzy jsme pochopily, že v takovém větru by jim stejně byly k ničemu. Irové dělí 

počasí na dobré - když prší rovně dolů - a špatné, když prší vodorovně (kvůli silnému větru). Počasí jim však 

nedokáže vzít stále dobrou náladu a životní pohodu, což je obdivuhodné. Je pravda, že déšť tady je 

mnohem jemnější než u nás a prší i za sluníčka, tak jsme měly možnost vidět i spoustu krásných duhových 

oblouků, a jednou dokonce i dvojitou duhu. 

Měly jsme také možnost ochutnat typickou irskou kuchyni, která byla výborná až na velké množství 

kalorií.  Pro Irsko jsou také typické ovce, čtyřlístky a leprikony. Samozřejmě jsme se snažily tohoto leprikona 

polapit, bohužel konec duhy jsme nikdy nedostihly. A tudíž hrnec zlata zůstává neobjeven. � 

Hlavním úkolem našeho setkání bylo natočit film o šikaně, jehož scénář napsal jeden irský student. 

Bylo to velmi zábavné. Vytvořili jsme opravdový filmový štáb s mezinárodním obsazením a rozdělili jsme si 

role – herci, osvětlovači, kameraman, klapka… Také jsme si promítli film, který vznikl během setkání v Itálii, 

a diskutovali o něm i o našich zkušenostech se šikanou.  

Závěr našeho výletu patřil Dublinu. Zde jsme jednak viděly spoustu malebných uliček a parků, kde 

jsme si za sluníčka udělaly kávový piknik, ale hlavně jsme podnikly pořádný útok na obchody a ukojily svou 

vášeň pro nákupy ☺. 

Irové jsou velmi milí, přívětiví a ochotní lidé. Jsme velmi rády, že nám škola dala možnost se s nimi 

seznámit a poznat tuto krásnou zemi s bohatou kulturou a úžasně čistým životním prostředím. 

Do Irska se i navzdory věčnému dešti nemůžete nezamilovat! Poznaly jsme také spoustu nových 

přátel a společně prožili spoustu pěkných chvil. 
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