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ENVÝK pomáhá s výukou ochrany životního prost ředí na základních školách 

v Plzeňském kraji 

 

Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s dalšími čtyřmi odbornými 

garanty - Envic, o.s., ZO ČSOP Spálené Poříčí, Ekocentrum Tymián, o.s. a DDM 

Radovánek, Kaznějov realizují od dubna 2013 projekt na podporu environmentálního 

vzdělávání studentů prvního stupně základních škol. Během dvou let vytvoří tým 

odborníků za podpory pedagogů komplet deseti výukových programů, které 

průřezově pokrývají širokou problematiku ochrany životního prostředí a trvale 

udržitelného rozvoje. Cílem projektu, do kterého se zapojilo také 5 základních škol 

z Plzeňského kraje, je zábavnou formou obohatit vzdělávání dětí o environmentální 

rozměr a především vzbudit opět v této technické době zájem o přírodu. Výukové 

pomůcky nejsou však dílem pouze „dospěláků“, ale spolupracují na nich také 

samotní žáci, aby programy byly blízké dětskému světu a chápání. 

Z tohoto důvodu bude také studenty po celou dobu jejich výuky doprovázet skupina 

nezbedných kamarádů, která s žáky poroste od první do páté třídy. Chytrá Sára a 

zvídavá, leč občas popletená dvojčata Jonáš a Tomáš, budou dětem pomáhat 

formou komiksu pochopit, proč a jak je důležité starat se o prostředí v němž žijeme. 

Vždy je jim také nápomocen skřítek Envýk, kterého stvořili studenti 15. základní školy 

v Plzni, jež komentuje dění a přidává odborné informace. 

V rámci projektu vznikne také elektronická aplikace „Environmentální průvodce pro 

pedagogy“ mapující zajímavé objekty a lokality z území celého Plzeňského kraje 

vztahující se opět k problematice životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. 

V součastné době se projekt přehoupl do své druhé fáze realizace, kdy vytvořené 

materiály začínají testovat vybrané třídy na partnerských školách. V Klatovech na ZŠ 

Tolstého ověřují žáci program „Zemědělství“  a „Potraviny“, v Plzni na 15. ZŠ „Zdravé 

pěstování na zahradě“ a „Odpady“, ve Spáleném Poříčí zase „Ochranu životního 

prostředí“ a „Ekosystémy“ a v Plasích děti testují programy o „Ochraně vody“ a 

„Ochraně ovzduší“.  

 



Bližší informace podá: 
Ing. Helena Hnojská, Úhlava, o. p. s., tel. 724 734 957, e-mail: hnojska@uhlava.cz 
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