
 
 

EXKURZE ŽÁKŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU LEPŠÍ START - 

BRNO, 23. 1. 2015 

23. 1. 2015 se uskutečnila druhá exkurze našich žáků zapojených do projektu Lepší 

start do Brna.    

Tentokrát bylo téma exkurze „Kultura a sport“. Cílem exkurze bylo divadlo Radost 

a zábavní centrum Bongo. 

V rámci lednové exkurze navštívili žáci divadelní představení Beatles aneb Žlutá 

ponorka. Divadelní představení režiséra Vlastimila Peška je pozvánkou do šedesátých 

let 20. století, kdy svět sice rozdělovala „železná opona“, ale kdy zároveň došlo 

k politickému a společenskému uvolnění a kdy se bořily mnohé zavedené zvyklosti 

a tradice. K symbolům doby patřily dlouhé vlasy, krátké sukně, květiny, kytary a – 

The Beatles. Georg, Ringo, Paul a John tehdy skutečně „hýbali světem“. V Radosti 

jejich cesta se Žlutou ponorkou a především s jejich hranou a zpívanou hudbou 

zavedla mladé diváky do let, kdy se „něco zkusilo a něco změnilo“, pedagogové si 

zase připomněli, že prožili dobu, která byla inspirující a zanechala mnoho 

nesmazatelných stop. Dominantní složkou představení byly především písně slavné 

hudební skupiny, přestavení bylo doplněno také spoustou vizuálních efektů.  U našich 

žáků mělo velký ohlas. Mladší žáky zaujaly především písně a efekty, starší žáci se 

dozvěděli také spoustu informací. 

I během této exkurze žáci navštívili Muzeum loutek nacházející se v areálu divadla 

Radost. Muzeum je originální i svým vzhledem. Jeho budova připomíná loď. Uvnitř 

žáci 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 přesun do zábavního centra Bongo Brno. V tomto 

zábavním centru byl pro žáky zajištěn oběd i další program.  

Bongo nabízí svým návštěvníkům spoustu atrakcí. Jednotlivá stanoviště mají zajímavé 

názvy a nabízí originální sportovní aktivity.  Po úvodních pokynech zaměstnanců 

Bonga se žáci vydali individuálně na „cestu“ Bongem. Na atrakci Afrika si mohli 

vyzkoušet projít labyrintem chodeb, klouzaček i žebříků, na stanovišti Indianopolis se 

z nich stali závodníci Formule 1, atrakce Indonézie jim poskytla náročnou cestu na 

vrchol sopky, sportoviště Čína bylo spojené s možností vlézt si do tlamy nafukovacího 

draka, atrakce Evropa nabízí skákací hrad, na stanovišti Hawai si žáci vyzkoušeli, jak 

je těžké pro trosečníka vyškrábat se nahoru na ostrov, atrakce Madagaskar nabízela 

trampolínky, na stanovišti Austrálie si žáci mohli zaskákat v popruzích jako klokani, 

návštěvníci stanoviště Himálaj lézli na umělé lezecké stěně. Především mladší žáci si 



 
 

vyzkoušeli vozítka pro děti nebo bazének s kuličkami. Nejodvážnější žáci si mohli 

zase vyzkoušet skluzavku „volný pád“.  

I když pobyt v zábavním centru trval tři hodiny, čas nám uběhl jak voda. Žáci odjížděli 

domů se spoustou nezapomenutelných zážitků. 

Exkurze byla spojena s aktivitami účastníků exkurze ve škole. Po návratu z exkurze 

prezentovali žáci svým spolužákům ve třídě program exkurze.  

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. 


