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Začátkem srpna jsme se spolu s dětmi vydali do náučného centra v Dolních Vítkovicích. Žáci 

cestu zvládli bez větších problémů. Povídali jsme si jak o vhodném a nevhodném chování 

v dopravních prostředcích, tak i o slušných a uctivých projevech dobrého vychování. Těsně 

před vstupem do Velkého Světa Techniky byli žáci usměrněni a domluvili jsme určitá 

pravidla, které po dobu návštěvy museli žáci respektovat. Hned u vstupu se žáci vrhli na 

velkou mačkací tabuli kde se trošku vyřádili. Hned po vstupu nás čekali různé 

elektromagnetické, zvukové a jiné zařízení. U každého jsme se na chvilku zastavili přečetli si 

co které zařízení znázorňuje a jak funguje. Další na řad přišla temná místnost kde žáci 

vyzkoušeli jak jsou na tom s ovládáním smyslů jiných než zrak. Postupně jsme se dostali do 

druhého patra kde měli žáci volno a už šel každý za svým. Díky těmto aktivitám a zařízením 

se žáci aktivně dozvěděli spoustu nových informací a procvičili nejen čtenářskou gramotnost. 

Po asi hodině rozchodu jsme se všichni spolu sešli a vybalili si svačiny. Trocha jsme se 

občerstvili a pokračovali spolu v prohlídce centra. Celkově se žákům aktivity líbili a bylo 

vidět že si každý našel to svoje co ho nejvíc zaujímalo.  

Závěrem byla cesta zpátky, kdy většina byla už unavená a proběhla úplně bez problémů. 

S některýma jsme si povídali o tom, co se jim v centru nejvíce líbilo a co je zaujalo. 

 

Zpracoval: Pavol Harminc - pracovník pro práci s komunitou doučovacího klubu 
EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  
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