
Nejvíce se mi líbila ozvěna, Titanic a vodní nádrže. Bylo to super! (Mari) 

Výlet do Techmánie se mi moc líbil. Nejvíce se mi líbil větrák, protože foukal rychlostí 60 km/h. Taky 

se mi líbila koule, které když jste se dotkli, tak vám stály vlasy. (Maty) 

Nejvíc se mi v Techmánii asi líbila sluchátka s mikrofony, protože tam kluci rapovali a byla to sranda. 

Taky se mi hodně líbila ta nahnutá loď, jak jsme tam padali, byla to hodně sranda. (Anča) 

V Techmánii se mi líbily lyže, které se zvedaly. Líbila se mi i virtuální realita. Moc jsem si to tam užil. 

(Václav) 

Líbila se mi virtuální realita , protože to bylo zajímavé. A bagr byla zábava, protože jsem to zkoušel 

poprvé a bylo to nové. (Tobiáš) 

V Techmánii se mi líbilo. Nejvíc se mi líbil Titanic a elektrizování vlasů.  A bylo dobrý, jak Matouš 

tancoval na osově souměrné desce.  Moc jsem si tpo tam užila. (Terka) 

Nejvíc se mi líbil Titanic (malý nakloněný baráček) a bagr, který nabíral písek.  Techmánie byla moc 

hezká a doufám, že tam ještě někdy pojedu. (Naty) 

V Techmánii se mi nejvíc líbilo rýžování zlata a vodní atrakce. (Niki) 

Nejvíc se mi líbil nakloněný dům, rotační tyč a obří bublifuk. 

Celý den jsme procházeli areálem, kde byly různé „atrakce“. Zkusili jsme si různé aktivity, jako 

například optika, nakloněný barák, velký fén, lyže, jídelna, záchod, hra se stíny a další. 

Nejvíc se mi líbila budoucnost na talíři, velný větrák, poslouchání opožděného zvuku a vodní pokusy. 

Líbil se mi větrák, lodičky a bagr.  

Líbil se mi bagr a lodičky na vodě, vítr, zrcadlo a hlavně se mi líbila schopnost paní učitelky, která 

fotila tak krásné a zvláštní fotografie (David). 

Super byl bufet, simulátor bagru, velký větrák, opilý byt. 

Líbily se mi pokusy s vodou a lodičkami, splachovací záchod, bagr a koule na statickou elektřinu.  

Nejvíce se mi líbila stínohra, kreslení mobilem na zeď a taky místnost „Titanic“. 

Měli dobré jídlo. 

Nejvíce se mi líbla místnost, kde se kreslilo baterkou na zeď a nápisy svítily ve tmě. Měli vynikající 

jídlo. 

Nejvíce se mi líbila virtuální realita, protože hned jak jsem si nasadil brýle, bylo to, jako bych byl 

někde jinde v nějakém úplně jiném světě. Luminiscenční stěna byla také fajn. 


