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Pomocníček
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Vodní mlýn Wesselsky

Jméno:

VODNÍ MLÝN WESSELSKY
Vodní mlýn Wesselsky je cennou pa-
mětihodností oderského regionu na No-
vojičínsku. Jádrem rozsáhlého areálu je 
funkční mlýnská technologie, ojedinělá 
mlýnským složením a mlýnskými kame-
ny. Pozoruhodný je vodní náhon k mlý-
nu v délce 2,72 km. Neméně zajímavé je 
i mlýnské kolo o průměru 3,6 metru. Kro-
mě již zmíněného si můžete prohlédnout 
strojovnu, drobné artefakty nebo expozici 
pečení chleba.

OTEVÍRACÍ DOBA
  po–pá: 800–1800

  so–ne: 900–1800

VSTUPNÉ
 dospělý, dítě 11+ let 50 Kč
 dítě 4–10 let  30 Kč
 dítě 0–3 roky  zdarma

Milé děti,
jste moc hodné, že jste 
mne přišly navštívit. 
Byly jste moc šikovné. 
Zde ode mne získáváte 
další razítko do Vandr-
buchu.  

Budeme se na vás spolu
s hastrmanem zase někdy 
těšit.

 Tak ahoj váš
       Rarášek
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4.  Ve mlýně žije kromě mne a hastrma-
na ještě mnohem více obyvatel. Staví 
si sítě v koutech a chytají do nich malé 
mušky. Víte, o koho jde?

Vašim posledním úkolem 
je dokreslit pavoukovi síť.
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2.  Kdysi se ve mlýně mlelo obilí, ze kte-
rého vznikala mouka. Hotová mouka se 
dávala do pytlů a poté se prodávala li-
dem.

Zakroužkujte, na kterém 
obrázku je mouka.

1.  Nyní se nacházíte ve vodním mlýně. 
Tento mlýn je velice starý, ale zachova-
lý. Já žiji uvnitř a hastrman venku strá-
ží velikánské mlýnské kolo.

Nakreslete hastrmana 
i s mlýnským kolem.

3. Lidé pak z mouky vyráběli dobroty. 
Pekli chléb, rohlíky, koláče, buchty. Já 
mám nejraději makové koláčky. A co 
chutná vám?

Nakreslete, jaký výrobek 
z mouky vám nejvíce chutná. 

Ahoj děti!

Mé jméno je Rarášek 
a s mým kamarádem hastr-
manem jsme se do  mlýna 
přistěhovali před 400 lety, 
kdy se ve mlýně ještě mle-
la mouka.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hodně 

úkolů, jste připraveny je vy-
řešit?

Ale nebojte se, rád vám s nimi pomůžu.
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