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ELEKTRICKÁ ENERGIE

Většina elektrické energie se vyrábí v elektrárnách.

Strojům, které vyrábějí elektřinu, se říká generátory

generátorech vzniká elektrické napětí.

Elektrická energie se přenáší z elektráren až k nám domů. 

Přenáší se vysokým napětím. Vysoké napětí je velmi nebezpečné. 

Vysoké napětí – němu nepřibližujte – může zabíjet!

Vyrobená elektrická energie se dostává elektrickým vedením 

z elektráren do bytů a továren.  

Elektrickou energii využíváme v různých elektrických spotřebičích.

nich se elektrická energie přeměňuje na teplo, světlo

vysáváme žehlíme fénujeme pečeme

Zapnutím elektrického spotřebiče spotřebujeme 
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ELEKTRÁRNY

Máme tyto druhy elektráren:

Vodní elektrárny Jaderné elektrárny

Tepelné elektrárny Větrné elektrárny 

VODNÍ ELEKTRÁRNA

Vodní elektrárny se staví na velikých řekách, kde je hodně vody. Na řece 

se postaví přehrada. Uvnitř přehrady je turbína spojená s generátorem. 

To je velké kolo s lopatkami. Voda dopadá z výšky na turbínu, ta se točí 

a generátor vyrábí elektriku. Vodní elektrárny mají nejlevnější provoz.

vodní turbína přehrada

vodní elektrárna vodní elektrárna

Znáte nějakou vodní přehradu? Máme ji v našem městě?

Prohlédněte si ji.
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TEPELNÁ ELEKTRÁRNA

tepelných elektrárnách se vyrábí elektrika spalováním uhlí. Ve velkém 

kotli vzniká horká vodní pára. Ta roztáčí kola turbíny. Tepelné elektrárny 

spotřebují velmi mnoho uhlí. Tyto elektrárny znečišťují ovzduší popílkem 

a kouřem ze spáleného uhlí.

tepelná elektrárna

vysoké komíny

ĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

Ve větrné elektrárně pohání turbínu vítr. Jsou 

velké třeba deset metrů. Staví se tam, kde fouká 

silný vítr. 

Najděte elektrárnu na internetu.

Víte, kde je hodně větrno?

SOLÁRNÍ ENERGIE

Využíváme slunečního svitu.



52

JADERNÁ ELEKTRÁRNA

jaderných elektrárnách se ohřívá voda uranem. Uran je zvláštní látka, 

která se zahřívá. Přitom zahřeje vodu a vytvoří z ní páru. Stavba této 

elektrárny je hodně drahá a složitá. Může být i velmi nebezpečná. Má 

však i několik výhod. Denně spotřebuje malé množství jaderného paliva. 

Neznečišťuje ovzduší popílkem a kouřem. 

jte na internetu, kde leží v naší 

jaderná elektrárna. Najděte 

informace o nebezpečí jaderných elektráren.



53

ŠETŘÍME ELEKTICKOU ENERGIÍ

Bez elektrické energie si neumíme náš život představit.

Elektrickou energií musíme šetřit.

Množství odebrané energie se měří 

elektroměrem. Lidé musí za elektrickou 

Vypínejte světlo v místnostech, 

kde se svítí zbytečně. Vypínejte 

spotřebiče, se kterými 

nepracujete. Šetřete elektrickou 

– slouží nám všem.

Správným hospodařením s elektrickou energií šetří e své peníze.

Řekněte, k čemu potřebujete v domá i ve škole 

Jak by se dala u vás doma i ve škole 

ušetřit elektrická 


