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Atraktivitu programu dodává také 
E.ON Energy Truck. Jedná se o spe-
ciálně upravené vozidlo vybavené 
názornými vzdělávacími pomůcka-
mi a experimentálním koutkem. Děti 
se v něm mají možnost dozvědět in-
formace o vzniku a výrobě elektrické 
energie nebo o tom, jak z místa vý-
roby putuje až k zásuvkám jejich do-
mova. To už ale trošku předbíháme. 

Pojďme se proto podívat, jak celý pro-
gram misePlus+ na základní škole 
vlastně probíhá.

Staňte se energetickými 
agenty misePlus+

Na základní školu přijíždí výcvi-
kové centrum E.ON Energy Truck pro 
agenty, kteří bojují s Energožrouty, 
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nebezpečnými stvořeními, která 
se s oblibou usazují v nehospodár-
ných spotřebičích a v mozku plýtva-
jících osob. Svými chapadly z nich 
vysávají energii, kterou potřebují k ži-
votu a růstu. Po základním proškole-
ní a praktických ukázkách toho, jak 
energie slouží a funguje, a zároveň 
po ukázkách, jak zlým pánem může 
být, splní žáci závěrečné zkoušky 
agenta misePlus+. Kromě toho do-
stanou identifikační kartu s přístu-
povým kódem do centrálního počí-
tače na www.miseplus.cz a výbavu, 
kterou budou potřebovat pro plně-
ní úkolů energetického agenta. Pro-
gram probíhá zároveň v E.ON Ener-
gy Trucku a ve vybrané místnosti 
v budově školy. V rámci jednoho 
dopoledne se programu mohou zú-
častnit dvě třídy žáků ze 4.–5. tříd ZŠ.

V Trucku je agentům výcvikového 
centra (žákům) po přivítání předsta-
ven program a také samotní Energo-
žrouti. Nesmí chybět ani interaktivní 
prezentace zaměřená na ukázku ne-
gativních dopadů nehospodárného za-
cházení s elektrickou energií. Agenti 
poté plní praktické úkoly s názvem 
„Osvobozovací mise“ a „Zachraňte 
město“.

Druhé skupině agentů je za-
tím ve škole představena prezenta-
ce zaměřená na obecnější informa-
ce o elektrické energii. Následně děti 

Cíle programu miseplus+

n  Vtáhnout žáky do děje, který je bude bavit
n  Zábavnou a realistickou formou dětem vysvětlit, jak s elek-

třinou bezpečně zacházet, jak s energií šetřit a jak ji alterna-
tivně získávat

n  Vyhnout se aktivitám, které budou zavánět biflováním 
a nudou

n  Vytvořit atraktivní program pro věkovou skupinu žáků 
4. a 5. tříd ZŠ

Pro děti je připravena 
řada interaktivních her 
a úkolů.

Tak přesně tímto rčením se řídil generální partner časopisu Naše příroda, energetická spo-
lečnost E.ON, při tvorbě naučně-zábavného programu s názvem misePlus+. Ten se dětem 
na základních školách snaží zábavnou a zajímavou formou přiblížit svět energie. Děti se se-
známí nejen s teoretickými fakty, ale mohou si své znalosti a nově nabyté informace ověřit 
i přímo v praxi na jednoduchých pokusech a testech. A ještě získají pěkné odměny.

plní také zajímavé úkoly. Obě skupi-
ny se samozřejmě prostřídají a všich-
ni žáci na konci programu získají jako 
odměnu batoh s výbavou energetické-
ho agenta.

Program misePlus+ je zajíma-
vým zpestřením školní výuky a za-
pojit se do něj může kterákoliv zá-
kladní škola. Pokud chcete, aby E.ON 
Energy Truck zavítal také k vám, není 
nic jednoduššího, než nás kontakto-
vat na e-mail miseplus@kpa.cz nebo 
na telefonu 543 210 551. nE.ON Energy Truck je hlavní 

atrakcí programu misePlus+


