
 

  

ZŠ Příbram – Březové Hory, Prokopská 353 se zúčastnila environmentálního projektu EnviGame 

V průběhu školního roku se žáci přírodovědných praktik ze sedmých až devátých tříd zúčastnili 

ověřování herních scénářů projektu EnviGame. Projekt realizuje Cross Czech a. s. ve spolupráci se 

dvěma partnery – Klubem ekologické výchovy, o.s. a s Národním ústavem vzdělávání v Praze. Projekt 

je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Naše škola byla jednou z deseti škol, které se do projektu zapojily. Cílem projektu bylo vytvoření 

vzdělávacích programů, které se zabývají poznáním prostředí kolem nás. Programy zahrnovaly herní 

scénáře a při jejich realizaci  žáci používali moderní techniku jako GPS, mobilní telefony, počítače a 

fotoaparáty. Platformou hry byl internet. Podstatou her byla spolupráce vnějších a vnitřních skupin 

z týmů dětí. Vnější získávaly informace a pomocí techniky je odesílaly, vnitřní informace zpracovávaly 

ve formě kalendářů, pohlednic, tabulek, grafů a prezentací. V průběhu roku dostávaly týmy (Červení, 

Modří a Zelení) úkoly, po jejichž splnění postupovaly do další úrovně hry. Programy byly zaměřeny na 

témata Zdraví a Místo, kde žiji, tedy Naši obec 

Žáci realizovali krátkodobou hru zaměřenou na „Kulturní dědictví města, obce, kraje“ na Březových 

Horách. Vnější skupiny vyhledávaly a fotografovaly významné budovy, technické a církevní památky a 

pamětní desky osobností Březových Hor apod. Zjištění žáci posílali mobily vnitřním skupinám. Žáci 

vnitřních skupin vyhledávali k určeným památkám informace na internetu, v literatuře, například i 

pověst, která se k danému místu vztahovala, skenovali historické snímky jednotlivých objektů a 

připravovali elektronické pohlednice. Výsledky činnosti pak zpracovali v počítačové prezentaci o 

Březových Horách. Krátkodobou hru jsme společně vyhodnotili při setkání všech týmů v počítačové 

učebně.  

Pilotního ověřování projektu se přímo na škole účastnily také členky realizačního týmu RNDr. Kamila 

S8siková, PhD. A Mgr.Eva Jiříková, CSc.  Pro úplnost uvádíme celý název projektu  „Školní výuka 

průřezového tématu Environmentální výchova prostřednictvím programu ve škole i mimo školu s 

využitím multimediálních i mobilních technologií (zkráceně ENVIGAME, evid.číslo 

CZ.1.07/1.1.00/08.0084), neboť dokladuje i obsah projektu a jeho hlavní cíle. Zapojení dětí do 

didaktické hry a nasazením moderní  techniky bylo hodnoceno velmi pozitivně. O výsledcích svědčí 

také jeden z výstupů – pohlednice, která je uvedena jako příklad výstupů.  

Ze zaměření projektu vyplynula potřeba zapojit do aktivit zdraví a zdravého životního stylu všechny 

žáky školy, doplnit a rozšířit Školní vzdělávací program o danou tématiku.  

Výběrem oblasti zdraví a zdravého životního stylu jsme podpořili vytváření znalostí a návyků, které 

povedou žáky k celostnímu pojetí problematiky zdraví. Díky těmto aktivitám jsme zvýšili uvědomění 

žáků o důležitosti této oblasti v životě žáků, protože prostředí školy je zásadní determinantou zdraví v 

životním období, kdy se formují celoživotní sociální a zdravotní návyky. 



Pokud Vás téma zaujalo, ozvěte se, platforma je k dispozici i dalším školám a jejich žákům. Můžete si 

vyrobit další zajímavé pohlednice, kalendáře či jiné reprezentační materiály pro sebe i pro školu.  

Mgr. Zdeňka Böhmová, koordinátorka projektu  ZŠ Příbram – Březové Hory 

 

Elektronická pohlednice Červeného týmu 


