
EKOFILM 2022 

připravil pro školy 

speciální program 

v kině Scala, který 

pobaví a zároveň 

nabídne odpověď na 

otázku: Kde v palivu je 

ukryta energie a jak se 

více zahřát a méně 

kouřit?

Cílová skupina: 7.– 9. 

třída ZŠ

Kdy: čtvrtek 13. října 2022

(1. skupina 9.00 – 10.30)

(2. skupina 11.00 – 12.30) 

Kapacita: 500 dětí (250 

dětí v každé skupině) 

Kde: Kino Scala, 

Moravské náměstí 127/3, 

Brno

Web: www.kinoscala.cz

PROGRAM pro školy: vezměte své žáky na SMOKEMANovo dobrodružství s ohněm a fyzikou aneb 

DESATERO SPRÁVNÉHO TOPIČE 

Program je pro školy, stejně 

jako ostatní aktivity 
EKOFILMU, ZDARMA!!

https://www.kinoscala.cz/


Co na vaše žáky čeká?

SMOKEMANova videa o 

desateru správného topiče 

doplněna praktickými 

experimentálními ukázkami 

fyziky v praxi. Budeme hledat 

odpověď na otázky, odkud 

pochází energie nebo jak 

umíme využít baterku zvanou 

„dřevo“ tak, abychom se více 

ohřáli a přitom méně kouřili. 

Ukážeme si například, kolik 

vzduchu potřebuje špalek 

dřeva ve srovnání s 

množstvím vzduchu, které 

spotřebují děti v sále během 

této akce, a zkusíme energií 

ve dřevě nabít mobil.

Cíl tohoto programu je: interaktivní formou předvést žákům fyzikální a chemické reakce 

na vlastní oči a názorných příkladech. Smokeman zábavnou formou své publikum vtáhne 

díky hereckým etudám do svého příběhu. Za každou správnou odpověď hází do publika 

Lipo a to děti prostě baví.

Ukázka Desatera správného topiče zde

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZCEJpckSlpV3TGeEixJU73JVH1J2mi62


Kdo je Smokeman?

Při kopání základů budovy Výzkumného energetického centra na VŠB – Technické 

univerzity Ostrava byla nalezena buňka DNA, ze které klonováním vznikl právě 

Smokeman. Říká se, že je to bratranec Supermana a jeho životním posláním je 

zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší, které dýcháme. 

Ing. Jiří Horák Ph.D.,, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-

TUO), Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) a Výzkumné 

energetické centrum (VEC) – to je Smokeman. 

Edukativní program, který Smokeman vytvořil nevypadá jako tichá školní hodina –

vyniká výbuchy, křikem, zapojením diváků do programu a výsledkem této 

interaktivní herecké etudy je skutečnost, že diváci si chemické a fyzikální procesy 

skutečně zapamatují na základě zážitku. 

Pokud Vás nabídka oslovila, registrujte se na e-mailu 

proskoly@ekofilm.cz nebo volejte pro bližší informace na 

telefon 732 627 713 (Kristýna Oláhová).

Každá generace dědí po svých předcích odpovědnost za místo, kde žije. Za to, že i v budoucnosti 

budeme dýchat čistý vzduch, voda nemizí z naší přírody ani krajiny a stromy budou dál růst k modré 
obloze. Příroda je totiž naše dědictví. Záleží tedy na každém! Těšíme se na vás!

mailto:proskoly@ekofilm.cz

