
 
 
 
 
 

Exkurze Písek – Dům U koulí, Sladovna: 27. 11. 2019 
 

 
V sychravých listopadových dnech jsme si vyhlédli krásný slunečný den 

27. 11. a užili jsme si ho netradičním vyučováním v Písku. My, žáci 4. a 5. třídy 

jsme navštívili postupně výstavy v písecké Sladovně a strategickou hru 

v budově bývalé ZUŠ. Čtvrťáci prošli labyrintem známého Mraveniště a užili si 

spoustu zábavy i poučení. 

 

 Páťáci se blíže seznámili s barokní dobou u nás. Procházeli interaktivní 

výstavou spojenou s projekcí, hudbou i s trochou virtuální reality. Látkové kulisy 

působily na všechny opravdově a přitom velmi vzdušně, přenesli jsme se i díky 

nim do doby dávno minulé a pro současníka a zejména školní mládež těžko 

pochopitelné.  

 



 

Druhou akcí byla strategická hra zaměřená na postřeh, paměť, 

matematické a logické dovednosti a v neposlední řadě na schopnost pracovat 

v týmu. Ocitli jsme se ve středověku.  

 

 

Pracovali jsme pod vedením kouzelníka, rytíře a krásné zámecké paní, 

kteří nás provázeli učebnami - Alchymistickou, Rytířskou a Učebnou obecných 

studií. Děti spolupracovaly, luštily rébusy, odhadovaly hmotnost, skládaly různé 

skládačky, počítaly a i zkoušely štěstí, např. při odemykání tajné místnosti.  

 



 

 

Všechny skupiny zkoušku 

zvládly. Každý žák si odnesl 

domů diplom a jistě i spoustu 

dojmů. 

Třetí, ne méně důležitou 

činností, bylo poznávání 

píseckých pamětihodností. 

Procházka městem všechny 

vzpružila a našel se i čas na 

nákup drobných dárků domů. 

 

Jana Malečová 



 

Exkurze očima Matyáše: 

 Ve středu 27. 11. jsme jeli společně s páťáky autobusem na exkurzi do Písku. 

 My, čtvrťáci, jsme šli nejprve do Sladovny na stálou výstavu Mraveniště. Tam 

jsme vyslechli zajímavosti ze života mravenců a poté jsme si hráli v mravenčím bludišti 

na schovávanou. 

 Později jsme se v domě U Koulí účastnili matematické soutěže tří družstev naší 

třídy. Na třech stanovištích jsme počítali různé úlohy. 

 Po soutěži jsme procházeli parkem, naším úkolem bylo spočítat v něm všechny 

sochy. Na nábřeží jsme obdivovali sochy z písku. A nemohli jsme opomenout návštěvu 

hračkářství. 

 Výlet se mi velmi líbil, protože jsem se dověděl něco nového o životě mravenců 

a ještě jsem si koupil mé vysněné auto. 

Matyáš Kroupa, 4. třída 

 

Exkurze očima Vojty: 

 …Byla tam výstava s názvem Mraveniště. Spousta tunelů, komůrek, prolézaček 

a chodbiček. Vše ze dřeva. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak se žije mravencům 

v mraveništi. Po výstavě jsme hráli matematickou hru. Proběhlo rozdělení do 3 skupin. 

Plnili jsme úkoly z matematiky. Po skončení hry dostal každý diplom. Na konci výletu 

jsme šli kolem řeky Otavy. Poslední zastávka byla v hračkárně, kde si každý něco 

koupil. Výlet se mi moc líbil, hlavně výstava Mraveniště, kam bych se rád ještě vrátil. 

Vojtěch Šimek, 4. třída 

 

Exkurze očima Aničky: 

 …Byla jsem ráda, že jsme jeli i do Sladovny, kde jsme si mohli prohlédnout 

Mraveniště a dozvědět se něco o malých mravencích. Teď už vím, že mají dva žaludky, 

aby mohli nosit potravu své královně. A že unesou víc, než oni sami váží. 

 Po prohlídce Mraveniště jsme šli do domu U Koulí, kde se konala matematická 

hra. Přivítal nás kouzelník Baltazar a hra mohla začít… 

 …Exkurze se mi líbila. V Mraveništi jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, 

v matematické hře jsme vyhráli a procházka městem mě bavila. 

Anna Kubátová, 4. třída 


