
 

 

Podpořte zájem žáků o vědu, zlepšete jejich finanční gramotnost a 

nechte je bojovat až o 2x 30 000 Kč na vědecké vybavení vašich tříd 

 Zvyšte zábavnou formou finanční gramotnost žáků a studentů 

 Vzbuďte zábavnou formou zájem o přírodovědné předměty 

 Získejte 30 tisíc Kč na vybavení přírodovědných učeben v rámci hry Peníze z nebe 

 Získejte dalších 30 tisíc Kč na vybavení učeben za nalezení kešky FPV 

 

Uvítala by vaše škola a vaši studenti až 60 tisíc korun na vybavení učeben fyziky, chemie, 

biologie nebo zeměpisu? Pokud ano, máte šanci je získat. Sami dobře víte, že lepší a moderní 

pomůcky zvýší zájem dětí o výuku, hodiny budou mnohem zábavnější a například víc 

experimentů v těchto předmětech dokáže v dětech vzbudit takový zájem, který zformuje 

jejich další studijní budoucnost. Podpořte zájem dětí o vědu. 

Podpoříme vědu a zvýšíme i finanční gramotnost 

Jak ale dosáhnout na peníze, za které si budete moci vybrat libovolné vybavení na některý 

z přírodovědných předmětů? Stačí se zapojit do projektu nevýdělečné a zákonem zřízené 

organizace Fond pojištění vkladů (www.fpv.cz) a projektu Stratocaching. Právě v rámci 

jedinečného populárně-vědeckého projektu Stratochaching (http://stratocaching.idnes.cz/) 

Fond pojištění vkladů dnes odstartoval projekt Peníze z nebe (http://penizeznebe.cz/). 

Hlavním motivem je jednoduchá počítačová hra, jejímž základem je kvíz 

s finančními otázkami, na které by měl znát odpověď každý student ve věku od 13 do 19 let. 

Hra Fondu pojištění vkladů kromě zvýšení finanční gramotnosti a individuálních cen pro 

nejlepší hráče nabízí i výhru 30 tisíc korun. Za ty pak bude vybavení do třídy ve spolupráci 

s vedením školy nakoupeno. 

Zvítězit pomohou studenti i přátelé školy 

Aby škola v soutěži Peníze z nebe uspěla, je potřeba, aby její žáci a přátelé, kteří se do hry 

zaregistrují na webu http://penizeznebe.cz/ pro svoji školu nasbírali co největší počet bodů. 

Ty získají, pokud budou správně odpovídat na finanční kvíz, jenž je hlavní součástí hry. Hráči 

tak zábavnou formou budou hrát o odměny jak pro sebe, tak i pro svoji školu. 

Najdete kešku, vaše škola získá dalších 30 tisíc korun 

Hra Peníze z nebe ale není jediným způsobem, jak získat peníze na vybavení vědeckých 

učeben. Další šanci budou mít ti, kteří se aktivně zapojí do projektu Stratocaching a po 

vypuštění takzvaného Dropionu, který je naplánovaný na 25. 10., najdou kešku Fondu 

pojištění vkladů (FPV) vypuštěnou z okraje vesmíru. Její nálezce kromě věcné ceny získá 

i speciální odměnu, která spočívá v možnosti věnovat dalších 30 tisíc korun „své“ škole podle  
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vlastního výběru, za které její vedení opět může nakoupit vybavení do učeben fyziky, chemie, 

zeměpisu nebo biologie. Pokud tak kešku najde váš současný či bývalý student či někdo 

z rodičů a přátel školy, 30 tisíc korun zamíří k vám. 

Hra je v souvislosti s pravidly sociální sítě Facebook určena žákům ve věku od 13 let. 

Co může vaše škola získat: 

1. Škola s největším počtem nasbíraných bodů v rámci hry Peníze z nebe získá 30 tisíc Kč 

na nákup vybavení pro přírodovědný předmět. 

2. První nálezce Stratocache Fondu pojištění vkladů navíc sám vybere základní nebo 

střední školu, která získá 30 tisíc Kč na nákup vybavení pro přírodovědný předmět 

(zeměpis, fyzika, biologie, chemie). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fR6OA01PvLo 
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