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Exkurze: skanzen Krňovice 

V úterý 6. 5. 2014 jsme se nemohli dočkat, moc jsme se těšili na návštěvu skanzenu 

v Krňovicích. Přestože jsme jeli autobusem, po příjezdu na místo, jsme měli pocit, že jsme 

nasedli na stroj času, který nás zavezl do minulosti. Přivítala nás milá paní, která nás celou dobu 

provázela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdříve jsme si povídali o dávných časech, jak si lidé dříve vyráběli mýdlo z tuku hospodářských 

zvířat a různých přísad. Pak jsme mohli vyzkoušet výrobu mýdla z připravených surovin. Na 

výběr jsme měli spoustu barevných odstínů, z nichž nejoblíbenější byla zelená, modrá a 

oranžová. Taktéž jsme si mohli přivonět k vonným olejům např. bergamotovému, skořicové 

esenci nebo mentolové směsi. Barevně voňavá tekutina rozehřátá v horké lázni v kádince čekala 

na nás, šikovné studenty střední školy, jak si poradíme a opatrně nalejeme do krásných 

formiček. Bylo opravdu z čeho vybírat: motýlci, sluníčka a mušličky se rozzářili ve formičkách  
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pestrými barvami. Nemohli jsme se dočkat, až mýdlo ztuhne. Nezbývalo nám než si trpělivé 

čekání na výsledné glycerinové mýdlo zkrátit procházkou mezi chaloupkami a pomůckami, které 

používali naši předci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušeli jsme česání lnu. Dále nás paní seznámila s výrobou tvarohu, kdy se mléko nechalo 

nějakou dobu stát a přecedilo se tak, že nahoře zůstal tvaroh. Povídali jsme si i o výrobě másla, 

při kterém dříve hodně pomáhaly i děti. Nadchla nás i procházka mezi zvířaty např. jsme viděli 

koně, slepice a zaujalo nás i roztomilé štěbetání malých kačenek. Vrátili jsme se k první chalupě, 

kde už naše výrobky z mýdla čekaly, až si je z formiček vyloupneme. Cestou  autobusem do 

školy jsme si povídali o příjemných zážitcích a kromě nových znalostí jsme si přivezli ještě 

voňavé barevné námi ručně vyrobené mýdlo.   

       Mgr. Pavlína Piskovská, speciální pedagog 

 


