
 
 

EXKURZE ŽÁKŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU LEPŠÍ START - 

BRNO, 11. 12. 2014 

11. 12. 2014 se uskutečnila jedna z exkurzí našich žáků zapojených do projektu Lepší 

start do Brna. Vzhledem k tomu, že počet žáků zapojených do projektu vzrostl a nám 

se podařilo zajistit v Brně 2 různé programy, byli žáci podle zájmu rozděleni do dvou 

skupin a exkurze se uskutečnila ve 2 různých termínech s tím, že se jí mohla zúčastnit 

většina žáků zapojených do projektu Lepší start.  

Původní téma exkurze „Kultura a sport“ bylo rozšířeno o ještě jedno téma „Kultura 

a věda“. 

V rámci prosincové exkurze navštívili žáci divadelní představení Bylo nás pět 

v divadle Radost. Repertoár divadla je zaměřen především na představení určená pro 

děti a mládež. Někteří žáci navštěvují divadlo občas s rodiči, někteří žáci byli 

v divadle poprvé. Všichni jsme mohli obdivovat prostory pěkně zrenovovaného 

divadla. Divadelní představení Bylo nás pět, které je scénickou adaptací knihy Karla 

Poláčka, patří k velmi navštěvovaným představením divadla. Půvabné a humorné 

vyprávění Petra Bajzy, jehož tatínek má obchod v malém městě, je nápadité 

a humorné. Někteří žáci znali dobrodružství Péti i jeho kamarádů Antonína Bejvala, 

Čeňka Jirsáka, Edy Kemlinka a Zilvara z chudobince z filmu či ze seriálu. Spolu 

s chlapci jsme zažívali dobrodružství ve škole, v kině, potyčky s Habrováky a časté 

rošťárny. V divadelním představení nechyběli ani tatínek a maminka Péti, služka 

Kristýna, zvaná Rampepurda, Péťův bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka Evička, 

protivní manželé Vařechovi (Péťův strýc a teta) ani pan Fajst. Divadelní představení 

bylo zpestřeno písničkami i zapojením diváků do děje. U našich žáků mělo velký 

ohlas.  

V areálu divadla je rovněž Muzeum loutek, které jsme navštívili. Žáci tu obdivovali 

loutky známých pohádkových postaviček i loutky vyrobené speciálně pro představení 

divadla Radost (divadlo má i loutkovou scénu). Zajímavý výklad paní průvodkyně byl 

zpestřen ukázkami různých druhů loutek, u nichž si žáci mohli vyzkoušet manipulaci. 

Po návštěvě divadla následoval oběd v restauraci Kanas. 

Po obědě jsme se přesunuli do Technického Muzea Brno, naším cílem byla Technická 

herna pro malé i velké. Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to 

zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými 

zákony fyziky a jejich v praxi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost 

návštěvníka, s jednotlivými pokusnými modely lze volně manipulovat a sledovat jejich 

výslednou reakci. V herně je hlavní zásadou: "dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – 

poznávejte". V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů, např. setrvačník, 

kyvadlo, kladka, černá díra, skládání klenby, animace, stoletý kalendář… Ke každému 

pokusu jsou připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního 



 
 

jevu. 

V technické herně si přišli na své všichni žáci Ti nejmladší především zkoušeli, starší 

se dozvěděli nové informace a mohli si ověřit různé fyzikální jevy.  

Po návštěvě herny si žáci mohli prohlédnout i zbytek expozic muzea. Prošli jsme 

výstavní prostory věnované 1. i 2. světové válce, dopravním prostředkům (automobily, 

motorky), strojům, mikroskopům i dalším zařízením. I zde byly některé exponáty 

určeny k vyzkoušení, což si žáci nenechali uniknout. 

Exkurze byla spojená s plněním úkolů ve škole i v muzeu. Žáci se vrátili z exkurze se 

spoustou zážitků, se kterými se podělili se svými spolužáky ve třídě. 

Doprava na exkurzi (cestovali jsme objednaným autobusem), strava i program byly 

hrazeny z projektu Lepší start, CZ.1.07/1.2.17/02.0037, který je spolufinancován ESF 

a rozpočtem ČR. 


