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Vítězná práce – 4. skupina
Vodní elektrárna Poděbrady
I. etapa (říjen – prosinec 2011)
Hodnocení: 4. skupina zpracovala pečlivě získané informace, zapsala povinné části 

reportáže, použila v práci pěkná souvětí a doprovodila text obrázky a výstižným 
nákresem, skupina velmi pěkně spolupracovala, text zpracovala třetí třída a výstižný 
nákres Milan Kmoch ze čtvrté třídy.

• Text:
• A)
• Co ? Byli jsme ve vodní elektrárně.
• Kde ? V Poděbradech.
• Kdy ? Ve čtvrtek 13.10.2011.
• Kdo ? III. A a IV. D.
• S kým ? S třídními učitelkami Monikou Novotnou a Martou Ješetovou.
• B, C)
• Měli tam psa Broka. Ředitel vodní elektrárny se jmenoval Ladislav Ruml. Hodně se 

nám líbila převodová kola, a jak hrabačka vytahovala listí z Labe. Také stroje. Bylo 
hezké, když nás prováděl pan Ruml. Byla tam také norná stěna.

•



Vítězná práce - 3. skupina
Energeticky soběstačná obec Kněžice
I. etapa (říjen – prosinec 2011)
Hodnocení: 3. skupina zpracovala pečlivě získané informace, zapsala povinné části 

reportáže, použila v práci pěkná souvětí, nákres je doplněn přesnými popisy 
jednotlivých částí systému bioplynové stanice, skupina velmi pěkně spolupracovala a 
zhodnotila přínos pro přírodu

Text: Byli jsme v Kněžicích v bioplynové stanici (22.11.2011), byla tam III.A a IV.D s 
třídními učitelkami Martou Ješetovou a Monikou Novotnou. Zpracoval se zde odpad z 
domácností i poškozené cibule. Nelíbilo se nám, že to u bioplynové stanice zapáchá. 
Líbilo se nám, že se v obci Kněžice topí bioplynem a ne uhlím.



Bioplynová stanice Kněžice, 
nákres 3. skupiny



Vítězná práce - 3., 4. a 5. skupina
Fotovoltaická elektrárna Žíšov
I. etapa (říjen – prosinec 2011)
Hodnocení: velmi nás potěšilo, že po třetím výjezdu bylo první místo obsazeno hned třemi skupinami, 

jejich reportáže obsahovaly povinné části reportáže, pěkná souvětí a nákresy a obrázky s popisky, 
členové skupin se v činnosti střídali a spolupracovali, zároveň skupiny zhodnotily přínos 
obnovitelných zdrojů pro přírodu

Text:
Byli jsme v Žíšově, ve fotovoltaické elektrárně, byli jsme tam 29.11.2011, jela s námi paní učitelka 

Monika Novotná a Marta Ješetová. Bylo tam 13 000 panelů. Elektrárna se začala stavět roku 2008 
a byla dokončena roku 2009. Zásobí 15 000 domácností. Elektrárnu chrání neviditelné paprsky. 
Panely jsou vyrobeny ze skla, křemíku a hliníku. Jsou tam zvířata a vzácné rostliny. Líbilo se nám, 
že elektrárna neškodí přírodě a panely se dají recykovat. (3. skupina)

Byli jsme v Žíšově, kde mají fotovoltaickou elektrárnu, bylo to 29.11.2011, byla tam III. A s paní 
učitelkou Monikou Novotnou a IV.D s paní učitelkou Martou Ješetovou. Byly tam panely a bylo jich 
tam 13 000. Byly podepřeny dřevěnými trámy, pasou se tam i ovce. Elektrárna se začala stavět v 
roce 2008 a dostavěla se r. 2009. Elektrárna pracuje díky světlu (nemusí mít jen sluníčko). 
Neškodí to přírodě, protože to nevydává kouř a mohou tam žít i zvířata. Panely se dají recyklovat i 
dřevěné trámy. A díky té elektrárně máme čistou přírodu, vzduch a elektřinu. (4. skupina)

Byli jsme v Žíšově, byla tam fotovoltaická elektrárna, jeli jsme tam 29.11.2011. Byli jsme tam s 
Martou Ješetovou a Monikou Novotnou. Je tam 13 000 panelů. Elektrárna byla postavena v roce 
2008 – 2009. Jeden panel stál asi 8 tisíc Kč. Elektrárna zásobí asi 15 000 domácností. Jsou zde 
sovy, vzácné rostliny, zajíci, ježci, myši. Panel je vyrobený ze skla a křemíku. A ten jeden panel 
vydrží 25 let. Jsme moc rádi, že elektrárna neubližuje přírodě.



Fotovoltaická elektrárna Žíšov, 
nákres 3. skupiny



Fotovoltaická elektrárna Žíšov,
nákres 4. skupiny



Fotovoltaická elektrárna Žíšov, 
nákres 5. skupiny


