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Vzdělávání, osvěta, pomoc školám, 
podpora technických oborů, popularizace

� Tiskoviny
� Software
� Filmy
� Internet
� Pomůcky
� Exkurze
� Besedy
� Soutěže
� Semináře
� Klub učitelů
� Týdenní „školy“
� Spolupráce s VŠ



2

Nové materiály: plakáty

Energetické zdroje Zem ě

Skleníkový efekt
Elektromagnetické zá ření
Schemata elektráren
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Fyzika zajímav ě - Atomistika

Sedmý díl úspěšné edice Fyzika zajímavě vydavatele Pachner. Autor Dr. Jaroslav Kusala. 

1. Od atom ů k supernovám
2. Energie a její p řeměny
3. Zákony zachování
4. Všechno je relativní
5. Atomový obal
6. Rentgen a laser
7. Nukleární fyzika
8. Detektory a urychlova če
9. Jaderná energetika
10. Pohledy do vesmíru 

Stěžejní částí jsou Zajímavosti , obsahující množství ilustrovaných textů. Jejich obsahem 
jsou různé aplikace fyziky ve vědě, medicíně, technice či v domácnostech. Sekce Pokusy
obsahuje podrobné náměty na jednoduché experimenty. Jde vesměs o pokusy, které si 
mohou žáci vyzkoušet nejen ve škole, ale většinu i doma. Originální animace slouží k 
názornému objasnění jevů a funkce různých zařízení. Bohat ě ilustrováno současnými 
fotografiemi, nákresy a schématy, historickými kresbami, snímky muzeálních zařízení. V 
medailoncích životopisy nejvýznamnějších vědců a vynálezců.
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Bez jádra to nep ůjde

Pro učitele a širokou veřejnost

Kompilace argumentů na podporu 
jaderné energetiky a mírového využití
jaderné energie v dalších oblastech.

Mnoho citací světových pramenů.
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Energie kolem nás

Autorka Mgr. Václava Kopecká
Dvojdílný materiál pro první stupe ň ZŠ. 
Pracovní listy pro u čitele a pracovní listy pro 
žáky, oboje bohat ě názorn ě a vesele 
ilustrované, kopírovatelné.
Metodicky vede k poznávání okolního světa a jeho 
vlastností. 
34 kapitol - základní vlastnosti látek, skupenství, 
hoření a hašení a hlavní zdroje energie. Pracovní
listy může učitel nakopírovat a rozdat žákům.
Text pro u čitele je rozdělen do šesti oddílů: Úkol, 
Pomůcky , Postup, Fyzikální (odborný) základ, 
Pokusy a Poznámky. 
Pracovní listy pro žáky jsou děleny na část s 
úlohami a část, ve které jsou krátce shrnuty 
poznatky dané lekce.
Lze použít v hodinách zájmového kroužku pro 
žáky prvního stupně základní školy nebo lze 
jednotlivé kapitoly, popřípadě jejich části (pokusy) 
využít při výuce příslušných témat v jednotlivých 
ročnících prvního stupně nebo i v některých 
hodinách fyziky na druhém stupni.



INTERNET     www.cez.cz/vzdelavaciprogram

�Jaderný reaktor na vašem PC 
�Multimediální Encyklopedie energie 
�Miniencyklopedie - Elektřina a magnetismus, - Jaderná energie, RTG, 

Lasery, Vysoké energie, Albert Einstein
�Pokusy z jaderné fyziky 
�Folie pro dataprojektor
�Brožury ke stažení
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BESEDY SE STUDENTY

Proběhlo  3 256  besed se  126 052  studenty v ČR
Přizpůsobené i pro 8. a 9. t řídy ZŠ
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SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

� V různých městech ČR cca 10x ročně

� 6. 11. Prostějov

� 20. 11.Pardubice

� 4. 12.Velké Meziříčí

� Metodiky výuky fyziky v ZŠ

� Náměty k tvorbě ŠVP



11

GAMABETA

Školní souprava 

k pokus ům s ionizujícím  zá řením

Díky ohlas ům škol na d řívější projekt 

Gamabety ČEZ podpo řil jeho další

pokra čování - zajistil zhotovení

dokumentace pro výrobu, certifikaci

a výrobce.

Cena 15 500 Kč

Možno požádat Nadaci ČEZ o příspěvek. 

www.nadacecez.cz
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GAMABETA - SEMINÁ ŘE
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KLUB  SVĚTA  ENERGIE

� Založen 2006
� Dnes již 311 členů – aktivních učitelů fyziky a přírodovědy
� Přednostní informování o novinkách a chystaných akcích
� Zasílání elektronického klubového informačního listu
� Semináře a setkávání s odborníky na pedagogiku, fyziku a  

energetiku
� Nabídka exkluzivních exkurzí do energetických provozů a 

na vědecká pracoviště
� Slevy na placené materiály ze vzdělávacího programu ČEZ
� Spolupráce na vytváření učebních materiálů
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AKCE KLUBU U ČITELU
o
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POPULARIZACE – ČASOPIS  3PÓL

�Časopis pro studenty, studentská a dospělá redakční rada
�Od r. 2001, 5x ročně, od r. 2008 jako e-zin, PDF ke stažení
�Navrhujte témata a povzbuďte k psaní vaše studenty!
�Najdete na www.tretipol.cz, včetně archivu všech čísel
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INFORMAČNÍ CENTRA

� Temelín

� Dukovany
� Dlouhé Stráně
� Dalešice
� Lipno
� Štěchovice
� Vydra – Čeňkova pila

� Hučák (Hradec Králové)

Exkurze
� Slapy
� Orlík
� Uhelné elektrárny

možnost práce s pracovními listy
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… a další

Inzerce a podpora u čebnic

Týden v ědy a techniky - 2. až 8. 11. 2009

ČEZ fandí elektromobil ům – něco užite čného na Facebooku!
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KDE ZÍSKÁTE VÍCE INFORMACÍ

� www.cez.cz/vzdelavaciprogram

� www.tretipol.cz

� ČEZ, a. s., Duhová 1, 140 53  Praha 4

� marie.dufkova@cez.cz

Těšíme se na spolupráci!


