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Karvinská škola má novou učebnu přírodních věd. Dar Nadace ČEZ 

zařídila jedenáctiletá Anežka 

 
Karvinská Základní škola U Lesa představila žákům i veřejnosti zgruntu nové vybavení 

učebny chemie a fyziky za 200 tisíc korun. Dar v této výši od Nadace ČEZ škole zařídila 

desetiletá Anežka Laryšová z Karviné, která zvítězila v loňském ročníku populární 

fyzikální soutěže Vím proč a učebnu pro svou školu vyhrála jako hlavní cenu. 

 

Škola vybavila učebnu novým dataprojektorem, vizualizérem, digitálním mikroskopem, 

notebookem a televizí, ale také stavebnicemi a soupravami pro pokusy. „Jsem nadšený, že 

máme Anežku, která se tak nadšeně zapojila do soutěže a zajistila škole nové vybavení. Děkuji 

také Nadaci ČEZ, která nás podpořila opakovaně. Nové pomůcky zkvalitní a zpestří výuku a 

pomohou také učitelům,“ řekl ředitel školy Tomas Vlachopulos v jedné z prvních hodin, kdy žáci 

nové vybavení používali. 

 

Cílem soutěže Vím proč je přilákat mladé lidi k přírodním vědám a ukázat jim, že fyzika může 

být zábavným předmětem. Úkolem žáků základních a studentů středních škol je natáčet videa 

vysvětlující nebo dokazují fyzikální zákonitosti. Například Anežka natočila příspěvek s názvem 

Mikrovlnka i teplo. „S nápadem natočit video s žárovkou přišel tatínek, který mi pomáhal. Trvalo 

nám to asi dva víkendy a moc mě to bavilo. Se všemi fyzikálními jevy mě seznámil také tatínek, 

protože fyziku ještě ve škole nemáme,“ popsala žákyně páté třídy, nadšená z toho, že její 

aktivita přinesla škole tak významný dar. 

 

Skupina ČEZ se podpoře technického vzdělávání věnuje dlouhodobě a velkou roli v tom hraje 

právě její firemní nadace. „Podporujeme kvalitní vzdělávání zejména v oblasti přírodních věd 

a techniky. Žáci, které například fyzika v dětství odradila, si k ní pak těžko hledají vztah. Přitom 

se nabízejí možnosti, jak děti při výuce nadchnout. Mám radost, že to školám můžeme 

usnadnit,“ poznamenala k tomu ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

 

 

 

Kontakty: 
Nadace ČEZ    Skupina ČEZ   ZŠ U Lesa Karviná 

Daniel Novák   Vladislav Sobol   Tomas Vlachopulos 

Tel: 724 446 611   Tel: 725 595 417   Tel: 596 311 487 

daniel.novak01@cez.cz   vladislav.sobol@cez.cz  reditelstvi@ulesakarvina.cz  

 
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ 

podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší 

rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. 
Více informací na www.nadacecez.cz 
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