
  Návštěva VŠB očima tří dětí 4.B 

 

 V úterý jsme se třídou šli na VŠB. Jeli jsme tam tramvají a kus cesty jsme 

museli jít pěšky. Těšili jsme se, že si vyrobíme svíčky a podíváme se, jak vlastně 

VŠB vypadá. 

 Když jsme vešli do učebny, přivítala nás paní učitelka, která si pro nás 

připravila prezentaci o slévárenství a odlitcích. Po prezentaci jsme se rozdělili do tří 

skupin po pěti dětech. 

 Na prvním stanovišti jsme si vytvořili mýdlo. Studenti nám rozpustili mýdlové 

kostky, vybrali jsme si formu, barvu a vůni. Vůni a barvu jsme nakapali k roztopeným 

mýdlovým kostkám a směs jsme nalili do forem. 

 Na druhém stanovišti byl kvíz, ve kterém jsme měli poznávat druhy kovů a 

také jsme hráli pexeso. 

 Na posledním stanovišti jsme si ozdobili papírovou tašku a vybarvili si odlitky 

ze sádry. 

 Na konci jsme si odnesli výrobky. Sice jsme si nevyrobili svíčku, ale místo toho 

jsme si odlili voňavé mýdlo. V budoucnu bych se na VŠB chtěl aspoň jednou vrátit. 

         Pavel Láznička, 4.B 

 

 

 

 

 V úterý 19. listopadu jsme šli se školou na VŠB. Jeli jsme tramvají, pak jsme 

šli pěšky. Uvítala nás moc milá paní učitelka. Zavedla nás do učebny. 

 Paní učitelka s námi udělala přednášku o slévárenství a o odlitcích. 

 Naše první stanoviště byla výroba mýdel. Mohli jsme si vybrat barvu a vůni. Já 

jsem si vybral barvu malinovou a vůni šeříku. 

 Naše druhé stanoviště bylo kreslení na sádrové odlitky. Mohli jsme si vybrat 

jednu magnetku a jednu ozdobu na vánoční stromeček. Já jsem si vybral magnetku 

čerta a měsíček na vánoční stromeček. 

 Naše třetí stanoviště bylo pexeso a hádanky. V pexesu jsme si mohli vybrat, 

proti komu budeme hrát. Já jsem hrál proti Martinovi. V hádankách jsem byl dobrý. 

 Na VŠB se mi moc líbilo a chtěl bych tam jít ještě jednou.  

         Filip Mareček, 4.B 

 

  

 



V úterý 19. Listopadu jsme jeli s celou naší třídou tramvají na VŠB, kde jsme si 

přišli udělat svoje vlastní mýdla. 

 Když jsme přišli do třídy a usedli na židle, začala nám paní lektorka vyprávět o 

slévárenství a odlitcích. Po přednášce jsme se rozdělili do třech skupin po pěti dě-

tech. 

 Na prvním stanovišti jsme si vybrali dva odlitky, jeden větší s magnetem a 

jeden menší jako ozdobu na stromeček. Když jsme si je vymalovali, mohli jsme si 

udělat dárkový pytlíček, do kterého jsme si dali sádrové odlitky.  

 U druhého stanoviště jsme vyráběli mýdla z mýdlové hmoty. Studenti VŠB 

nám pomáhali. Roztavili mýdlovou hmotu a my do ní přidali barvivo a vůni. 

 U třetího stanoviště jsme si stihli zahrát jen pexeso. 

 Návštěva VŠB se mi líbila. Nejvíce mě bavilo dělat si svoje vlastní mýdla, 

protože jsem si udělala dvoubarevná.  

        Eliška Hrubá, 4.B 


