Voňavá exkurze v Chrustenicích
Ve čtvrtek 1. února se žáci obou pátých tříd a zájemci ze šesté a sedmé třídy vydali na tvořivou
exkurzi do chrustenické mýdlárny Boemi. V 8 hodin ráno nás soukromý autobusový dopravce pan
Přibyl bezpečně odvezl až ke vstupu do mýdlárny. Natěšeni a plni očekávání jsme byli přivítáni paní
majitelkou a následně rozděleni do dvou skupin.
Páťáci obsadili voňavou výrobní halu, kde měli možnost poslechnout si zajímavý výklad o výrobě
glycerinového a křišťálového mýdla a zúčastnit se i jeho míchání, odlévání a tvorby. Poté si každý
vyrobil, ozdobil dle vkusu a zabalil na baličce svůj vlastní kousek mýdla. Ve vedlejší místnosti (nazvali
jsme ji „čichárnou“) nás čekala další milá pracovnice, která pro děti připravila soutěž. Našim úkolem
bylo nejdříve správně přiřadit k sobě dvojice kartiček – obrázek a název byliny, kterou zde ve výrobě
používají (byla to pro nás hračka). Poté přišel těžší úkol, měli jsme poznat tyto byliny podle vůně. Bylo
jich celkem osm – máta, meduňka, vanilka, skořice, levandule, meruňka, mandle a limetka. I v této
soutěži jsme uspěli. Za odměnu nás čekalo malé pohoštění – citrónová voda, křupky a slané tyčky.
Následovala výměna se skupinou šesťáků a sedmáků, kteří zatím absolvovali výrobu šumivých koulí
do koupele a navštívili úžasný obchůdek plný přírodní kosmetiky – mýdel, šamponů, gelů či
přírodních pemz. I my jsme se v druhé části exkurze dozvěděli postup při výrobě šumivých koulí a
každý si pak také jednu vytvořil. Trochu nás mrzelo, že jsme si vlastnoručně vyrobenou kouli nemohli
také odvézt domů (bohužel musí schnout do druhého dne). Na druhou stranu nás velmi potěšil
dáreček, který jsme dostali při odchodu. Každý ho měl jiný a každý s ním měl jiné záměry. Ke
všeobecné spokojenosti proběhla mezi dětmi i přátelská výměna těchto dárečků.
Při aktivitách na jednotlivých stanovištích byly naše děti chválené za svoji ukázněnost a zvídavost, což
nás velmi potěšilo. Byli jsme rádi, že jsme poznali zajímavou, českou manufakturu v našem regionu,
která vyváží své zboží do 15 zemí (nejvzdálenější zemí je Japonsko). Děti byly velmi spokojené a
nemohly se dohodnout, která část exkurze je zaujala nejvíce, zda to byla výroba vlastních mýdel,
balení, výroba „šumítek“ nebo nakupování. Návštěvu v mýdlárně hodnotily jako „dobrou, hustou a
epickou“. A která vůně byla pro ně nejpříjemnější? Vítězem byla šumivá koule do koupele s vůní
jahod s jogurtem. Další hlasy obdržel černý rybíz, broskev, meruňka, skořice, vanilka, máta, levandule
a grapefruit. Inu co nos, to jiná oblíbená vůně. Exkurze se vydařila a už teď se těšíme na další
zajímavou společnou akci.
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