Zpráva z exkurze do Mlýnské doliny žáků 2. a 5. ročníku
V rámci projektu „Věda a technika klíč k budoucnosti“ se 40 žáků 2. a 5. ročníku
zúčastnilo dne 30. května exkurze do jedné části skanzenu Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Děti navštívily Mlýnskou dolinu.
Cesta autobusem netrvala dlouho, a přesto se děti nemohly dočkat. Musely ještě chvíli
čekat, než se otevřelo, a pak už si mohly prohlédnout první zajímavá stará vozidla, například
hasicí auta, mlátičky, různé vozy a povozy a staré nářadí a stroje ve Vozovně z Ostravice.
Exkurze pokračovala do dalších zajímavých míst. Když děti vstoupily do Hamru z Ostravice,
čekal na ně kovář, který jim ukázal práci v kovárně, jak se točí mlýnské kolo a děti si mohly
na památku koupit podkovičky, hřebíky i zvonečky. Následovala prohlídka Lisovny olejů
z Brumova, Valchy z Velkých Karlovic. Dětem se velmi líbil Mlýn z Velkých Karlovic i stará
jizba a náhon, na kterém objevily vodníka. Když průvodce přivedl děti k Pile, všechny se
nahrnuly kolem a pozorovaly řezání kmene pomocí vodního pohonu. Na závěr si děti
prohlédly expozici Malovaná jizba, ve které viděly nábytek ze starých časů Valašska. Exkurze
se velmi zdařila.
Zpracovala Mgr. Danuše Gallová a děti 2.C
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A co řekly děti?











Bylo to tam úžasné.
Viděl jsem hodně zajímavých věcí.
Výlet byl super.
Bylo to tam fajn, protože jsem se něco nového naučil.
Bylo to fajn.
To byl můj skvělý den.
Pan průvodce nás vedl úplně všude.
Bylo to tam moc, moc a moc super!
Koupila jsem si podkovu pro štěstí.
Moc se mi tam líbilo.
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