
INSTRUKCE KE HŘE EKOBOXY 

Vítejte u naší venkovní vzdělávací hry, kterou jsme vytvořily v rámci projektu ENERSOL. 

V tomto dokumentu bychom vás rády provedly celou hrou až do samotného cíle, čímž 

bychom chtěly zamezit jakýmkoli nesnázím, které by vás při účasti v této hře mohly potkat.  

Hra je určena především pro rodiny s dětmi, ale věříme, že zaujme i další jedince. Hry se 

můžete zúčastnit od 7.01.2022 do 14.01.2022. Časovou náročnost hry odhadujeme na 100 

minut a osobně proto doporučujeme si hru rozdělit na dvě části. Délka trasy je zhruba 2 km. 

 Pevně doufáme, že se vám hra bude líbit a že si z ní kromě zážitku odnesete alespoň pár 

nových informací.  Teď už nám nezbývá nic jiného než vám popřát mnoho štěstí a můžete se 

pustit do řešení.  

DOPLŇUJÍCÍ ÚKOL PŘESUŇ ODPAD DO KOŠE: Potkáte-li během svého putování nějaký 

odpad, přesuňte ho do odpadkového koše (nejlépe samozřejmě do kontejneru na tříděný 

odpad). Kromě dobrého pocitu ze splněného úkolu tím přispějete i k čistějšímu prostředí 

Ledče nad Sázavou :).  

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?  

• mapu trasy (k nalezení na stránkách školy: www.gvi.cz) 

• křížovku (k nalezení na stránkách školy: www.gvi.cz) 

• tužku  

• Mapy Google  

• telefon 

 

UPOZORNĚNÍ: Jelikož jsme si vědomy toho, že by se během hry mohlo několik kartiček ze 

stanovišť poztrácet, níže jsou uvedeny věci, které byste na jednotlivých místech měli 

naleznout. Pokud zjistíte, že se něco neshoduje, na webových stránkách školy naleznete 

dokument, kde jsou pro jistotu veškeré úkoly vloženy. Díky tomu můžete hru úspěšně 

dokončit i přes ztracené části.  

 



CO BY SE MĚLO NACHÁZET NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH? 

První stanoviště: 17 kartiček 

Druhé stanoviště: 8 kartiček a 1 tabulka 

Třetí stanoviště: 6 obrázků a 1 úkol 

Čtvrté stanoviště: 4 kartičky a 1 tabulka 

 

POSTUP: 

1. Před zahájením vašeho putování vyluštěte křížovku s tematickou tajenkou. Díky této 

křížovce si problematiku týkající se projektu vyzkoušíte ještě před samotným zahájením 

hry. 

2. Pomocí mapy postupujte na jednotlivá stanoviště (začněte od jedničky). 

3. Přesnou polohu prvního stanoviště zjistíte opsáním u mapy nacházejících se prvních GPS 

souřadnic do vyhledávače Google Map. Případně pak pomocí nápovědy :).  

4. Po objevení první krabičky krabičku opatrně otevřete. 

5. Na vnitřní straně víčka krabičky je uveden úkol, který je potřeba vyřešit za pomocí 

kartiček nacházejících se uvnitř krabičky. Na dně krabičky pak naleznete instrukce 

k tomu, jak získat první část finálních souřadnic. Jedná se o jednouchou matematickou 

úlohu :). 

6. Formát těchto finálních souřadnic naleznete na zadní straně mapy. Do políček 

s označením první část vepište číslo, které vám vyšlo u první krabičky. 

7. Krabičku s veškerým obsahem zavřete a vraťte na stejné místo. Následně pokračujte 

k dalšímu stanovišti.  

8. Ke druhému stanovišti se dostanete obdobným způsobem a obdobným způsobem také 

postupujte při řešení druhého úkolu. 

9. K třetímu stanovišti se opět dostanete jako k prvnímu, avšak při řešení třetího úkolu 

nejprve vyřešte úkol, který se nachází volně mezi kartičkami. Následně až řešte druhý 

úkol, jež je na spodní straně víčka. 

10. Ke čtvrtému a současně i poslednímu stanovišti se dostanete obdobně. Při řešení 

postupujte stejně jako u úkolu prvního. 



11. V této fázi už byste měli mít veškeré části finálních souřadnic na zadní straně mapy 

vyřešené a tyto souřadnice tak zcela vyplněné. 

12. Tyto souřadnice vložte do vyhledavače Map Google, díky čemuž zjistíte místo, kde se 

nachází cíl s odměnou a případným dodatkem ke hře :). 

13.  Na stránkách školy (www.gvi.cz) naleznete dotazník, za jehož vyplnění bychom byly moc 

rády. 

 

 

 

http://www.gvi.cz/

