
Kidz´ Friday 2021 aneb neformální vzdělávání v provedení Science 21 

 

Kdy a kde? 

25. června 2021 se v sídle Nadace Science 21 v Kolodějích u Prahy uskutečnil další díl ze seriálu 
netradičních programových odpolední pro děti. Jde o jeden z populárních nadačních projektů, který 
hravou a nenásilnou cestou motivuje školou povinné od osmi let výše k tomu, co by se ve škole dělalo v 
hodinách tělocviku, fyziky, matematiky, přírodopisu, chemie a mnoha kroužcích k tomu. Rozdíl je v tom, 
že tady je to vše pod jednou střechou, v rozmezí několika hodin a hlavně zábavně. 

 

Kdo? 

Celkem se sešlo 33 dětí a 12 instruktorů, kteří je provedli stanovišti s nejrůznějšími pohybovými a 
dovednostními tréninky. 
Děti se na akci přihlásily na základě výzvy na webu nadace prostým e-mailem. Jejich rodiče museli vyjádřit 
s jejich účastí souhlas a na místo je dopravit. Za to je čekalo množství zážitků a zkušeností, které děti 
popisovaly hned po skončení akce. Užily si kolodějské odpoledne vrchovatě. Pojďme se tedy podívat, jak 
takový Kidz´ Friday vypadá. 

 

Proč? 

Nadace Science 21 vychází i v projektu dětských odpolední ze své vlastní vize https://science21.cz/cz/vize-
1.html : “Vyhledáváme, sdružujeme a podporujeme vyspělé jedince, které kromě individuálního rozvoje 
cíleně motivujeme k univerzální kooperaci na bázi bezprecedentního přátelství.” V praxi to vypadá nějak 
takto: 

Desetiletá Julie zazvoní na zvonek velké vily, kde ji přivítá šikovný kluk se jmenovkou na krku – Pavel. Pozve 
nově příchozí dál a dovede k registračnímu stolku, kde i ona dostane jmenovku. Následuje prohlídka 
domu, který připomíná pohádkový svět, tělocvičnu a laboratoř v jednom. Pavel vše pohotově komentuje, 
vysvětluje co, k čemu slouží a u většiny přístrojů a nástrojů ujišťuje, že se k nim ještě Julie vrátí a bude mít 
možnost je prozkoumat detailněji. 

Zdá se, že každá atrakce připravená na dnešní vydání Kidz´ Friday má za cíl nejen děti obohatit o nové 
poznání. Pavel říká, že zde má Julie posílit i osobní odvahu, sebejistotu a odblokovat strach. Ať už je to 
strach z výšek, z nerovnováhy, z nejistoty, z neznámého, to vše se dá překonat. Tedy pokud jsou k tomu 
vytvořeny podmínky a pokud to sami chcete. Mladý muž Pavel to zjevně absolvoval již mnohokrát, když o 
tom tak přesvědčivě hovoří. 

 

Jak? 

Základem nadačního prostoru je velká jídelna s dobrotami a pitím, kde se vzájemně pozdraví asi tři desítky 
dětí, asistentů a vedoucích jednotlivých programových částí. Dětské odpoledne pečlivě sestavil a také celé 
dozoruje Stephan - edukační ředitel nadace. Ostrým hvizdem z píšťaly vytištěné na 3D tiskárně se děti 



rozdělí do tří skupin od nejmladších po nejstarší. Každá si zvolí vedoucí/ho, aby dostal/a píšťalu a 
opětoval/a na smluvený organizační signál a ... Kidz´Friday začíná! 

První parta se rozeběhne do prvního patra a pustí se do zkoumání pestré nabídky polovědeckých aktivit a 
pokusů. V členité místnosti o několika pracovních koutech bzučí elektrické výboje na simulátoru plazmy, 
šumí výroba chemické mlhy a suchého ledu nebo klapou 3D tiskárny. Každé zastavení obsluhuje milý a na 
slovo vzatý expert, který dětské zájemce a zájemkyně ochotně vtahuje do poznání a počitků. Skupinka se 
spontánně drolí na menší týmy a tandemy, které si zkouší navrhnout a z plastu vytisknout vlastní 
jmenovku, okusit elektrostatický výboj, vyrobit blesk a pochopit, jak vzniká.  

Druhá skupina dětí se vydává na samostatnou atrakci do vedlejšího domku na zahradě. Je v něm umístěn 
letecký simulator, tedy opravdový kokpit dopravního letadla Boeing 737, se kterým instruktor pomůže 
mladým pilotům a pilotkám vzlétnout i přistát na pražské Ruzyni. Hlouček se střídá u beranů a sedí na 
opravdových letadlových sedačkách za pilotní kabinou, kde společně zkouší, jak se letadlo chová a jak na 
to oni sami reagují. 

Ve třetím dětském oddílu je Julie. Vydává se spolu s ostatními směrem ven, na zahradu. Tam čeká několik 
sportovních stanovišť a u nich cvičitelé, kteří školákům vysvětlují princip lukostřelby, zpevňování těla na 
trampolíně, udržení rovnováhy na slacklině nebo kladině. Když si je Julie jedno po druhém všechny 
vyzkouší, přesune se s ostatními na další stanoviště v prvním patře nadační základny. Děti za dohledu 
zkušeného instruktora oblékají lezecký sedák a slaňují do výtahové šachty, ve které překvapivě chybí 
výtah. Děti si navzájem pomáhají a učí se pracovat s vlastní vahou v nezvyklé poloze i výšce.  

„Člověk se trochu bál, ale to na tom bylo to dobrý. Pak jsem to překonala,“ povídá Julie během pauzy u 
čerstvě upečené, domácí pizzy. Kolem se míhají děti ze všech skupin, vypráví si, co právě zažily a koukají 
z okna na přívaly deště a blesky. Najednou zahřmí velmi blízko a následně vypne proud. Elektronika 
v domě utichne, světla zhasnou. Stephan opět zapíská a rozdá nové instrukce: kdo nechce vyzkoušet 
offline stanoviště v domě (monokolo nebo trampolína naštěstí elektřinu nepotřebují), může odjet s ním a 
dalšími instruktory do blízké tělocvičny vyzkoušet si parkour a pak zajít do bazénu. Děti na sebe pohlédnou 
a spontánně se děli na nové dvě skupiny – jedna odjede, druhá zůstává.  

 

Kdy příště?  

Aktivní odpoledne plné zážitku končí kolem šesté večer. Pavel přivádí partu z tělocvičny a míří k posledním 
kouskům čerstvé zeleniny a pití. Julie sestupuje z laboratorního patra nadace a v ruce drží čerstvě 
vytištěnou jmenovku z 3D tiskárny. S tátou nahlas probírají možnosti zakoupení slackline k nim na 
zahradu. Ostatní děti se loučí a odjíždí s rodiči domů. Pavel vyprovodí ke dveřím i Julii. I takhle může 
vypadat školní den 21. století. S elektřinou i bez ní. 

Další Kidz´ Friday proběhne na podzim 2021. Přihlásit své dítě můžete i Vy, pokud v nich máte chuť 
posilovat neformální vzdělávání, sebevědomí a praktické dovednosti. 

Pro přihlášení a další informace se můžete obrátit emailem přímo na Stephana: 
stephan.drescher@science21.cz . 

Postřehy z předchozího Kidz´ Friday najdete zde. 


