Exkurze Svíčkárna Šestajovice
Již od září jsme věděli, že pojedeme na exkurzi do Šestajovic 27.11. 2007.
Z přírodovědy jsme věděli o ropě, ale že se z ní vyrábějí svíčky, to nás nikoho
nenapadlo.
Do Šestajovic jsme jeli pěkně zvědaví.
Byl to velký zájezd – jeli jsme dvěma autobusy i s dětmi ze ZŠ Čerčany.
Ve Svíčkárně jsme se rozdělili na dvě skupiny, protože nás bylo mnoho a do malého
prostoru bychom se nevměstnali a určitě by nemohla být dodržena bezpečnost
v provozu.
Ujala se nás paní vedoucí. Nejprve nám řekla něco krátce o historii Svíčkárny.
Dozvěděli jsme se, že si jejich výrobky můžeme koupit v Čechách třeba v Hypernově,
ale i na zahraničním trhu.
Za dobré chování jsme si mohli všichni vyrobit čtyři svíčky, které jsme namáčeli do
barevných vosků a potom do studené vody. Každá svíčka byla originál. Hezky jsme si
je potom zabalili do celofánových sáčků a zavázali mašličkou. Dárky pod stromeček
jsou připraveny.
Ve výrobě v provozu se klukům nejvíce líbila hydraulika při lisování parafinových
svíček , děvčata zase obdivovala vyřezávání a zdobení.
Děti se pozastavovaly nad jednotvárností prováděných úkonů pracovníků u stroje –
např. odebírání a balení svíček.
Asi po hodině jsme se vyměnili s druhou skupinou.
Tentokrát jsme se v obchodě zastavili my.
Nejprve jsme se v sále nasvačili, a potom jsme si mohli naplnit sáčky koupelovou solí
– zase dárek! Hezky jsme ho zavázali mašličkou. V obchodě jsme nakoupili svíčky.
Jejich výrobu jsme už znali.
Ještě jsme měli čas, a proto jsme si mohli prohlédnout v zahradě ve výběhu ovce,
kozy, oslíka a lamu. V druhém výběhu byla zase drůbež.
Křičet jsme moc nesměli, protože ve voliéře spaly sovy pálené. Ani buldoček nebyl
spokojený s naší návštěvou.
Všechno bylo zapadané sněhem a už na nás dýchl předvánoční čas.
Byli jsme spokojeni, odjížděli jsme s novými poznatky i zážitky a ještě jsme si vezli
vlastnoručně vyrobené svíčky.
Žáci 4.třídy a Daniela Freyová, tř. uč.

