
Zážitky dětí z exkurze Modrá u Velehradu:

Na exkurzi Modrá jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, například to, že si lidé stavěli 
domy pod zemí a to proto, aby tam měli větší teplo. Také jsme tam šli do školy, pekařství... 
Zkoušeli jsme si tam střílení z luku a také tam byly nádherné domy. Mně se tam líbilo vše. 
Byly tam dokonce i kočky, prasata a kozy. Na exkurzi jsem si to nádherně užila a doufám, že 
tam pojedeme někdy znovu na výlet.

                                                                                                Rušikvasová Nela.

Modrá
Jeli jsme autobusem do Archeoskanzenu Modrá. Cestou jsme se stavili na Velehradě. 
Z Velehradu jsme šli pěšky na Modrou. Na Modré jsme se dozvěděli, jak žili lidé ve starých 
časech. Ukazovali nám tam, jak se vyráběly věci z keramiky a jak se střílí z luků. Koupila 
jsem si tam pamětní minci. Exkurze se mi líbila, byla to legrace.

                                                                                         Veronika Robešová

Archeoskanzkanzem Modrá

Byli jsme na poutním místě Velehradu. Archeoskanzen se nachází nedaleko Uherského 
Hradiště. Ukazuje život Slovanů, a jak vypadala opevněná hradiště. Mohli jsme se podívat, 
jak se vyráběla keramika nebo si zastřílet z luku. Také jsme si zakoupili suvenýry. Bylo tam i 
bludiště, kde jsem si hrál s kamarády.

                                 Vojtěch Hrňa

Archeoskanzen Modrá

V úterý jsme jeli na exkurzi Modrá. Exkurze byla velice zajímavá. Viděli jsme tam vesničku s
domečky, které jsou napůl pod zemí. Vyrobené byly ze slámy, klacků a hlíny. Hlavní budova 
se nazývala palác. Byla to největší budova ve vesnici. Nejvíce zajímavý byl pan průvodce, 
který nám ke všemu něco povyprávěl. Moc se mi líbilo střílení z luku, hrnčířský kruh a taky 
domácí zvířátka, která tam volně běhala. Výlet jsem si užila. 
                                                                                                  Veronika Jurášková



Exkurze Modrá
S naší třídou jsem jela na exkurzi do Modré u Velehradu. Je to archeoskanzen. Pan průvodce 
nás provedl vesničkou a povídal nám o tom, jak se tady žilo ve 14. století a ve 
vesnické pekárně nám ukázal, jak se mlela mouka. Viděla jsem starou školu, ve které učil 
Metoděj. Celá prohlídka byla moc zajímavá a pan průvodce o tom hezky a zajímavě mluvil.  
                                                                      
                                                                                                                 Eliška Šipulová

        Dne 16. 5. jsme jeli společně s třídou 5. B na vlastivědnou exkurzi do skanzenu v Modré.
Viděli jsme domy, ale ne takové, jaké máme dnes, moderní a krásné, ale byly ze dřeva, ze 
slámy a z hlíny. Pan průvodce nám vyprávěl, jak žili naši předkové v dávných dobách. Uměl 
nám o tom hezky povídat. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny, 4. C a 5. B. Naše třída šla 
nejdříve k pánovi, který nám ukazoval, jak si naši předkové vyráběli z hlíny nádoby na pití. 
Pak jsme se vyměnili a naše skupina šla na lukostřelbu a páťáci se šli podívat na hrnčířství. Já 
z luku, abych se přiznala, střílet neumím, ale některým se to dařilo. Potom jsme měli rozchod.
Já jsem měla chuť na zmrzlinu, tak jsem si koupila smetanové Cornetto. Pak jsme nastoupili 
do autobusu a jeli do Holešova. Moc se mi tam líbilo.

                                                                                                              Štěpánka Špirková

Exkurze na Modrou
Na exkurzi se mi líbilo, jak jsme stříleli z luku.

I když mi to nešlo, tak se mi to líbilo, protože jsme si to vyzkoušeli všichni.
Pak jsme se rozdělili na půl a naše skupina šla za panem hrnčířem. 

A tam nám pan hrnčíř ukazoval, jak se dělají hrnečky.
Bavilo mě to tam, měli to perfektně připravené.

Moc se mi to líbilo, určitě bych tam chtěla jít znovu.
                                                                                                           Jurčíková Lucie

V úterý 16.  5. jsme jeli  celá  třída na vlastivědnou exkurzi.  Navštívili  jsme archeoskanzen
Modrá. Vesničkou nás provázel průvodce, který nám vyprávěl o životě lidí v dávných dobách.
Nejvíce mě zaujala ukázka hrnčířství. Dále jsme si mohli vyzkoušet upéct ořechovou placku.
Zašli jsme se podívat také do školy. Jsem moc ráda, že chodím do naší školy. Na závěr jsme si
mohli vyzkoušet střelbu z luku. Výlet se mi moc líbil. Určitě bych se tam chtěla někdy vrátit.

                                                                                                                     Nela Zacharová, 4. C

V úterý 16. května jsme jeli na vlastivědnou exkurzi do Modré. Nejprve jsme na Velehradě
posvačili a po svačině jsme šli do skanzenu v Modré. Ve skanzenu se mi líbily dřevěné domy.
Šli jsme také do pekárny, kde jsme ochutnali jídlo, které se kdysi jedlo. Pak jsme měli čas na
suvenýry a potom jsme se vrátili do školy. Výlet se nám vydařil.

                                                                                                                         Jiří Hrabal



Dne16. 5. 2017 se zúčastnila naše třída exkurze v Archeoskanzenu Modrá. V areálu skanzenu
jsme se seznámili s životem ve středověku v období Velké Moravy. Pan průvodce nám ukázal
stavby a řemesla z této doby. Mohli jsme si vyzkoušet střílení z luku nebo namletí mouku z
obilí. Život v té době musel být docela těžký. Zpestřením prohlídky byla domácí 
zvířata – slepice, kozy a prasátka. Výlet se mi moc líbil.

                                                                                                                            Filip Hájek

Exkurze Modrá
V úterý jsme se vypravili na exkurzi MODRÁ 

*  nejvíc se mi na tom líbily podzemní domy
*  mohli jsme vidět různá zvířata 
*  pan nám ukazoval, jak se dělají věci z keramiky 
*  viděli jsme, jak se dříve pekl chleba
*  stříleli jsme z luku na terč 
*  pan průvodce byl chytrý, příjemný, zábavný. 

                                                                                                            Kevin Barreto
                                                          
ARCHEOSKANZEN MODRÁ
Ráno jsme měli sraz ve škole u bazénu. Pak jsme jeli necelou hodinku na Velehrad. Tam jsme
měli přestávku u kostela. A odtud jsme přešli do Archeoskanzenu, kde jsme měli objednaného
průvodce. Vše probíhalo v pořádku. Koupila jsem si zmrzlinu.... A pak jsem šla s holkami do 
bludiště a tam jsem zakopla o kládu a odřela si koleno. Tak mi to paní učitelka zalepila. No a 
pak jsme se vrátili ke škole a šli jsme domů nebo do družiny.
                                                                                                                 Lucie Zapletalová

V úterý 16. května jsme se vypravili s naší třídou na vlastivědnou exkurzi. Zamířili jsme na 
Velehrad a do Archeoskanzenu Modrá nedaleko Uherského Hradiště.  Archeoskanzen 
představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. To jsme se učili 
ve vlastivědě. V místě, kde dříve žili Keltové a naši předkové Slované jsou postaveny 
domečky, kovárna, hrnčírna, škola, knížecí palác, rotunda, pekárna a další stavby. Nejvíce mě
zaujala výroba keramiky na hrnčířském kruhu. Z této exkurze jsem nebyla tak nadšená jako 
z planetária, ale dozvěděla jsem se spoustu nových věcí.

                                                                                                                       Pavlína Úrubková

 Na Modré jsem nutně potřebovala mluvit s knížetem Svatoplukem. Hledala jsem v kovárně. 
Kovář se zamračil: „Ještě že tu není – stále na mě řve, že dělám špatné zbraně!“ Tak jsem se 
šla zeptat do chudého stavení: „To je dobře, že tu není“, šeptali lidé, „vždycky nám všechno 
sní a vypije!“ Tak jsem zastavila vojáky, kteří se tam cvičili v lukostřelbě: „My jsme rádi, že 
tu není! Zase by na nás řval, ať líp míříme!“ To už jsem se naštvala: „Tak mu vzkažte – až 
najde tři pruty, ať s nimi nevymýšlí hlouposti a raději ať jimi nařeže svým synům! Alespoň se 
o nich nebudeme muset učit ve škole!
                                                                                                               Veronika Darmovzalová



V úterý jsme byli v archeoskanzenu Modrá. Moc se mi tam líbilo. Již jsem tam jednou 
byl, ale vůbec jsem si to tam nepamatoval, po krátké chvíli jsem si vzpomněl. Nejvíce se mi 
líbila lukostřelba. Dokonce se tam narodilo i koťátko. Bylo hezky mourovaté. Určitě 
archeoskanzen Modrá brzy velmi rád navštívím.
                                                                                                                      Adam Farkaš

Ohromila mě majestátnost baziliky na Velehradě.
V archeoskanzenu Modrá mě velmi zaujaly domečky pro zvířata postavené ze slámy a dřeva.
Stébla slámy byla pečlivě svázána. Muselo to dát hodně práce.
Byl jsem rád, že jsme si mohli vyzkoušet střelbu do terče. Taky se mi líbilo, že jsme se 
dozvěděli, jak se vyrábí hrneček z keramiky, a jaký je postup při drcení obilí. Z mouky jsme 
pak ochutnali vyrobené palačinky.
                                                                                                                    Štěpán Katrňák

Z povídání pana průvodce si pamatuji na vyprávění o Cyrilu a Metodějovi, na prohlídku domů
postavených ze dřeva a slámy, na pece vyrobené ze směsi keramiky a dřeva. Mohli jsme si 
prohlédnout i další keramické vázy a jiné nádoby. Všude po skanzenu volně pobíhala zvířata 
– slepice, kozy a prasata. Výlet na Modrou se mi moc líbil a nejvíce budu vzpomínat na 
lukostřelbu na terč.
                                                                                                                                   Šimon Hýža

      

                                              

     Exkurze Modrá
V úterý 16. 5. jsme jeli na exkurzi do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.
Výlet autobusem byl moc dlouhý. První jsme dorazili na Velehrad, a tam jsme posvačili.
Jak jsem dojedla, tak jsem si šla vyfotit pár fotek. Pak jsme šli se třídou pěšky na Modrou.
Po příchodu na Modrou, na nás čekal průvodce, a ten nám vyprávěl o středověké době.
Mohli jsme si například upéct oběd, který chutnal jako palačinka nebo si vystřelit z luku.
Potom, co nám průvodce vše povyprávěl, jsme si mohli něco v místním obchůdku koupit.
Já jsem si toho koupila moc. Podívala jsem se i do bludiště. Bylo to tam moc hezké.
Chtěla bych se tam někdy zase podívat třeba i s rodiči.
                                                                                                     Karolína Zaděláková

VELEHRAD
Nejvíce se mi líbilo, jak nám pan průvodce ukázal, kde se bydlelo a kolik tam bylo zvířat,
např. kozy, slepice a divoká prasata. Také se mi líbila výroba keramiky.
Nejlepší zážitek byla střelba z luku. Byl jsem rád, že jsem tam mohl jet. Bylo to super.
                                                                                                              Jakub Pecka



Exkurze v Archeoskanzenu Modrá se mi moc líbila. Seznámila jsem se zde se životem našich 
předků. Například s jejich obydlím, vzděláním (škola), prací, živobytím, výrobou 
keramických předmětů atd. Také jsme si vyzkoušeli lukostřelbu, která je náročná, ale mě 
velmi zaujala.
                                                                                                                      Beáta Dorotíková

V úterý 16. května jsme jeli s naší třídou autobusem na exkurzi na Modrou. Cestou jsme se 
zastavili na Velehradě. Prohlédli si okolí a posvačili. Po krátké přestávce jsme pokračovali již 
pěšky ke skanzenu Modrá. Jednalo se o vesnici z doby Velké Moravy. Společně jsme si 
všechno prohlédli a vyslechli povídání o životě lidí v tomto historickém období. Pak jsme 
navštívili ukázku výroby v hrnčířské dílně a také si vyzkoušeli střílení z luku. Před odjezdem 
jsme využili čas k zakoupení suvenýrů a krátké proběhnutí. Pak jsme plni zážitků vyrazili na 
cestu domů.
                                                                                                                            Lumír Buriánek


