
Už vím proč? 
 

Motivace a podpora technického myšlení začíná již v raném věku. Nejlepší formou je konkrétní 

příklad. Jeden z pokusů jak podpořit zájem o techniku, podnikavost a popularizaci podnikání jsou 

ukázky z praxe, neboť stále platí “Lépe jednou vidět než desetkrát slyšet“. 

V TECHNOLOGICKÉM CENTRU Hradec Králové se uskutečnil pilotní běh exkurze určené žákům 

prvního stupně základních škol. Smyslem akce bylo zdůraznit nezbytnou roli vzdělávání již od začátku 

školní docházky. Celá akce se nesla v duchu otázky „Už vím proč?“ na kterou žáci dostávaly odpovědi 

po absolvování jednotlivých částí exkurze. Postupně si doplňovaly skládačku co musím všechno znát, 

abych se mohl stát například fotografem, splnit si svůj sen a vyrábět voňavá mýdla, jak hodně musím 

studovat, abych mohl pilotovat letadlo a třeba s ním i zachraňovat lidi. Dětem byla také vysvětlena 

úloha TECHNOLOGICKÉHO CENTRA, jakožto pomocníka začínajícím podnikatelům, která zapadla do 

celé skládačky. 

V jednotlivých blocích děti nahlédly pod pokličku různorodých profesí: výrobě mýdel v mydlárně U 
dvou koček, provozu fotografického ateliéru Volitans.cz anebo fungování vědeckotechnického parku. 
Dozvěděly se, co je zapotřebí k tomu, aby si jednou samy otevřely svou dílničku, nebo se profesně 
staly tím, „kým chtějí být, až budou velcí." Společnost S-Drive s žáky interaktivně probrala zásady 
bezpečného chování na silnici i na chodníku, pěšky, kolmo i na bruslích. Třešničkou nakonec byla 
návštěva letecké společnosti DSA, kde si žáci prohlédly letadla a helikoptéry různých typů s odborným 
výkladem.   
  
Pilotní třídou se stala 5. třída Masarykovy základní školy v Plotištích nad Labem.  „V rámci půldenního 

programu jsme se snažili nenásilnou formou odpovědět školákům na to, proč se musí učit, aby byly 

úspěšní a mohly si splnit své sny“ říká Jan Bartoš, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. 

Akce se setkala s mimořádným ohlasem a zájmem dalších škol.  Nejbližší  pokračování  této aktivity je 
plánováno na 16. 6. 2015.  
 
V případě dotazů se obracejte na Ing. Lenku Michálkovou , tel. 739 456 470 nebo e-mail: 
lenka.michalkova@tchk.cz 

Teď už vím proč! 
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