
ENVIGAME V KUNŽAKU 
 

 

Základní škola Sira Nicholase Wintona v Kunžaku patřila mezi 11 škol v České republice, 

které pilotovaly projekt Envigame. Projekt byl zahájen v listopadu 2009 a bude ukončen 

v říjnu 2012. Projekt realizuje společnost Cross Czech a. s. ve spolupráci se dvěma partnery – 

Klubem ekologické výchovy, o.s. a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.  Projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Zajímavé spojení environmetální výchovy s multimediálními a mobilními technologiemi je 

pro děti velmi poutavé. Učení se stává hrou. Výuka je kombinací práce dětí v terénu a aktivit 

ve třídě s možností využití počítače, multifunkčního mobilního telefonu s GPS. Projekt 

využívá badatelsky orientované vyučování, což je jedna z moderních vyučovacích metod. Ze 

sedmi připravených scénářů žáci v Kunžaku ověřovali téma „Naše obec“ a „Ekosystémy“. Na 

tato témata byly 

připraveny šablony v 

interaktivní platformě. 

Do té žáci mohli 

vstupovat, zapisovat 

nebo vkládat fotografie, 

obrázky, schémata apod. 

buď v počítačové 

učebně nebo přímo 

z terénu přes mobilní 

telefon s přístupem na 

internet. Plnili 

nejrůznější úkoly 

sběrem dat a jejich 

dalším využití při 

výrobě plakátů, 

prezentací, novinových 

článků nebo koláží. 

Hra „Naše obec“ 

motivovala žáky seznámit se s historií i současností obce, s nejvýznamnějšími historickými 

památkami a jejich významem. Žáci samostatně vyhledávali informace z různých zdrojů, 

např. dokumentů obce, terénu, ale i pamětníků. Jednalo se o celodenní projekt. Hru 

„Ekosystémy“ žáci hráli celý školní rok, v průběhu 25 vyučovacích hodin poznávali přírodu 

v okolí Kunžaku. Mapovali nejdůležitější ekosystémy, poznávali typické rostliny a živočichy, 

zajímali se o chráněné druhy a památné stromy, pozorovali změny v ekosystémech během 

všech 4 ročních období a přemýšleli nad vztahy v přírodě. Během projektu bylo žáky 

vytvořeno několik velice zdařilých prezentací, plakátů, koláží, kalendářů a dokonce filmečků. 

Žáci se zábavnou formou naučili mnoho nových  dovedností a zjistili velké množství 

informací. V listopadu na jihočeské konferenci k projektu Envigame představili sami žáci, jak 

Envigame hráli v Kunžaku. Jejich vystoupení patřilo  mezi nejúspěšnější. 

 

 


