
Prvňáčci v říši vědy 

Rekordní účast má letošní projekt Prvňáčci v říši vědy. Novopečení jihomoravští školáčci – ve školách, 

jejichž ředitelé o to projevili zájem, dostanou v první dny školního roku volné vstupenky do Archeoparku 

Pavlov, Hvězdárny a planetária Brno, Mendelova muzea Masarykovy univerzity, Technického muzea 

v Brně a VIDA! science centra. Smyslem není, aby ze všech dětí byli špičkoví vědci, ale aby je návštěvy 

v těchto úžasných institucích inspirovaly k úvahám o světě kolem nás. Celkem na 189 základních škol 

putuje přes 32 tisíc volných vstupenek! 

 

Novopečení školáci mají nyní možnost navštívit hned několik míst na jižní Moravě, kde jsou k vidění netradiční 

vědecké pokusy, kde mohou objevovat tajemství hvězdné oblohy, prohlédnout si dopravní prostředky svých 

dědečků a babiček, seznámit se s uměním lovců mamutů nebo zjistit, který vědecký génius žil před 150 lety v Brně. 

Věřím, že to bude zajímavé ohlédnutí do historie a zároveň vítaná cesta jejich prvních krůčcích v objevování říše 

vědy. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje  

 

Nástup do školy znamená velkou životní změnu. Z malého dítěte, které žilo v pohádkovém světě kouzel a oživlých 

věcí, se stává badatel objevující pravidla fungování světa kolem sebe, od mateřského jazyka po přírodní zákony. A 

nejlepší výuka je ta názorná, věděl už Komenský. Je proto skvělé, že přední populárně vědecké instituce ve městě a 

v kraji nabízejí prvňáčkům možnost zdarma se k nim podívat a přiblížit se tak třeba k vesmíru nebo k 

prehistorickým časům. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna  

 

Touha po poznání světa nás žene kupředu. Je to ovšem cesta plná dřiny, krátkých záblesků vzrušení i mylných 

kroků. Je to ale také výprava, která nalézá odpovědi na ty nejzajímavější otázky. Děti, využijte nabídku hned pěti 

jihomoravských institucí a vydejte se s nimi na cestu za takovým – v pravdě vědeckým – dobrodružstvím. Určitě 

nebudete litovat. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a Koordinátor pro popularizaci vědy a 

techniky v Jihomoravském kraji 

 

Pro prvňáčka může být zahájení školní docházky náročným a stresujícím obdobím. V expozici VIDA! brzy zjistí, že 

objevování světa a poznávání vědy může být velká zábava a hra. Nejen ve škole se všichni mnohému naučí. 

Projektem rádi prvňáčkům usnadníme a zpříjemníme vstup do školních let. Lukáš Richter, ředitel VIDA! science 

centra a jeden z garantů projektu 

 

Zájem o účast v projektu Prvňáčci v říši vědy projevilo 161 škol s celkem 6 481 prvňáčků. Ti všichni v nejbližších 

dnech obdrží speciální kupony k bezplatným vstupům do pěti populárně vědeckých institucí – tedy Archeopark 

Pavlov, Hvězdárna a planetárium Brno, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Technické muzeum v 

Brně, VIDA! science centrum. 

Návštěva takového centra významně přispívá k formování obrazu našeho světa. Dokonce se může jednat o 

první krok na cestě k poznávání některého z vědeckých oborů, byť životní kariéra drtivé většiny prvňáčků bude 

směřovat úplně jinam. Projekt Prvňáčci v říši vědy je tudíž vstupní branou do světa vědy a pokouší se vzbudit 

zájem nejmenších o přírodovědné i technické obory. Vždyť jen díky bezpočtu vědců je náš svět tak krásný a 

pohodlný. Měli bychom si to připomínat na každém kroku! 

 

Projekt Prvňáčci v říši vědy je společným, vzdělávacím projektem Archeoparku Pavlov, Hvězdárny a planetária 

Brno, Mendelova muzea Masarykovy univerzity, Technického muzea v Brně a VIDA! science centra. Projekt se 



koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátora statutárního města Brna Petra 

Vokřála. 


