
 

 
 

Ohlédnutí za projektem ENVIGAME 

 
Od podzimu roku 2010 Vás informujeme o pilotním ověřování projektu „Školní výuka 

průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného 

programu ve škole i mimo školu s vyuţitím multimediálních i mobilních technologií“ v naší 

škole, ve zkráceném názvu ENVIGAME. Projekt byl  spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Letos na podzim pilotní ověřování projektu ve všech krajích v České republice skončilo.  

 

Jaké byly dva roky strávené s ENVIGAME? 

 

Za všechny určitě mohu napsat náročné. Ve školním roce 2010/2011 probíhaly praktické 

práce na pilotním ověřování. Moţná si vzpomínáte, ţe si naše škola po dohodě s Klubem 

ekologické výchovy Praha vybrala pro svou práci dlouhodobé téma „Ekosystémy a jejich 

pozorování“ a krátkodobé téma „Tradice a zvyky v našem kraji“. Pozorovali jsme, popisovali 

a zkoumali místní ekosystémy, věnovali jsme se tradicím v kraji a hlavně v naší obci. Na 

konci června 2011 jsme se s učiteli z dalších deseti zapojených škol z celé České republiky, 

Klubem ekologické výchovy o.s. a CrossCzech a.s. sešli v Praze na workshopu k realizaci 

projektu. Měli jsme moţnost přednést poznatky a připomínky přímo z praxe ve škole, celý 

projekt zhodnotit. Firma CrossCzech a.s. v následujícím období hru ENVIGAME upravila 

tak, aby ji mohli hrát ţáci ze všech škol v České republice a hra byla pro ţáky atraktivní, 

lákavá a vzbuzovala zájem o environmentální výchovu. Prostřednictvím hry s pouţitím 

mobilních přístrojů mají ţáci získat nenásilnou a novou netradiční formou co nejvíce 

vědomostí, ty si utřídit a také teoretické poznatky pouţít v praxi. 

 

S upravenou hrou ENVIGAME se učitelé všech škol měli moţnost seznámit na krajských 

konferencích pořádaných od ledna tohoto roku. Pro učitele Moravskoslezského kraje se 

konference konala 18. ledna 2012 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě 

v rámci setkání koordinátorů ekologické výchovy. Naše škola měla na konferenci moţnost 

prezentovat výsledky práce ţáků. Poprvé zde bylo k dispozici propagační CD obsahující 

kompletní metodiku projektu, herní scénáře a řadu dalších, uţitečných materiálů. 

 

Na krajské konferenci jsme dostali nabídku zúčastnit se prezentace projektu ENVIGAME na 

Ţákovské ekologické konferenci na Střední průmyslové škole chemické akademika 

Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě. Moţnost účasti na konferenci jsem nabídla v osmé třídě 

a pro mě nečekaně bylo hodně ţáků mým návrhem nadšeno. V osmé třídě se do projektu 

aktivně zapojilo jedenáct ţáků. Společnými silami jsme vytvořili prezentaci, sepsali jsme 

komentář, ţáci si rozdělili úkoly. Osmého března jsme vyrazili do Ostravy. Musím přiznat, ţe 

pro ţáky to byla úplně nová zkušenost. Snad na všech byla znát nervozita. Své projekty na 

zmíněné střední škole k našemu překvapení prezentovaly jen ostravské školy, byli jsme 



jedinou vesnickou školou, navíc relativně zdaleka. Naši ţáci zvládli vše výborně. Odměnou 

jim byl oběd v tamní školní jídelně a hlavně následná prohlídka celé školy spojená 

s návštěvou odborných učeben. Vyučující pro ně měli nachystány zajímavá pozorování 

a pokusy. Škola se mnohým velmi líbila. U některých moţná ovlivní jejich rozhodování při 

výběru střední školy v letošním školním roce. Po svém úspěšném vystoupení ţáci hned 

zjišťovali, jestli by nemohli prezentovat projekt ENVIGAME ještě někde jinde. Proto jsem je 

přihlásila na konferenci – Prezentaci ţákovských projektů EVVO na Krajském úřadu 

v Ostravě konanou 11. dubna. I na tuto konferenci jsme se velice pečlivě připravovali, 

prezentaci si ţáci přepracovali a zaměřili se tentokrát o něco více na „Zvyky a tradice v našem 

kraji“. Přítomným například vysvětlili, co je to krmáš, jaký je rozdíl mezi koláčem frgálem 

a lopaťákem, jak se pečou hukvaldské preclíky. Ty jsme vzali s sebou nejen na ukázku, ale 

také na ochutnávku pro všechny přítomné. Naši ţáci byli velice šikovní. Na závěr prezentací 

projektu ENVIGAME jsme o veškeré práci na projektu informovali v rámci dne Země ţáky 

druhého stupně ve škole. Myslím, ţe všichni byli překvapeni, kolik   práce ţáci v projektu 

vykonali. 

 

Abychom nezůstali jen u prezentací, ţákyně osmého ročníku se v předmětu Pracovní činnosti 

pokusily upéct tvarohový lopaťák. Některé byly přesvědčeny, ţe to nemůţeme zvládnout. A 

přece … Povedly se nám dva krásné a výborné. 

 

V letošním školním roce nebudeme hru hrát v celkové podobě. Budeme v různých 

předmětech vyuţívat některých dílčích úkolů a to i z jiných témat. 

 

Na závěr bych ráda poděkovala Klubu ekologické výchovy o.s. Praha,  Cross Czech a.s., 

vedení naší školy a také všem zapojeným učitelům za spolupráci, cenné rady, podnětné 

připomínky a veškerou pomoc při práci na tomto projektu. 
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