
Minecraft Education na ZŠ Stříbrnická
Od 15.3. 2021 - 2.5. 2021 probíhalo domácí kolo soutěže ve vzdělávací verzi  jedné z 
nejpopulárnějších her na světě MINECRAFT. Žáci naší školy obsadili hned 3 místa v celostátním 
finálovém kole. ZŠ Stříbrnická tak měla  z celkového počtu 853 účastníků letošního ročníku zástupce 
ve finále v obou kategoriích, jak z I. tak II. stupně. Začátkem června proběhlo finální kolo a na 
fantastickém celkovém 3. místě skončila Ilonka Jindrová z 3. A!

Finalisté soutěže předvedli odprezentováním svých Minecraftových světů své dovednosti a podělili se 
s vedením školy a učiteli informatiky o zážitky a celkové pocity ze soutěže. Obdivného uznání se jim 
dostalo také od ředitele školy, který si pro žáky našel ve svém nabitém programu celou hodinu času a 
odměnil je dárkem a také pochvalou ředitele školy na vysvědčení.

Jaké bylo za zadání? Kolik hodin žáci na projektu pracovali? Jak dlouho hrají Minecraft. Zapojí se do 
kroužku Minecraftu v dalším školním roce? Na celkové pocity a na další odpovědi se ptal učitel AJ, TV 
a ICT Mgr. Jakub Ševcovic, MA

Pocity žáků ze soutěže Minecraft Cup: 

Na úvodním zadání jsem pracoval průběžně a dva dny před odevzdáním se mi můj vytvořený svět 
nedařilo otevřít, tedy šlo svět otevřít, ale nic v něm nebylo, jen modrá obloha. Tak jsem předposlední 
den začal stavět znova, protože jsem se chtěl zapojit. Myslel jsem si, že neuspěji, ale nakonec jsem se 
dostal do finálového kola, což mě potěšilo. Byl jsem zvědavý, jaké bude téma ve finále.

Bruno Douba 2. A 

Když jsem slyšela o soutěži v Minecraftu, byla jsem nadšená, protože tuto hru mám velice ráda. Hraji jak 
“stavěcí” tak i “bojovou” verzi. Chtěla jsem to zkusit, protože mám ráda dinosaury a zadání bylo v 
prvním kole: postavit dinosauří svět s řekou a jeskyní a v druhém kole: pravěkou vesnici.

Ilona Jindrová 3. A 

Vůbec jsem nečekal, že postoupím do celostátního kola, přece jenom jsem na tom nestrávil tolik času 
jako jiní. Byl jsem strašně nadšený a doufal jsem, že se umístil v top trojce. I když se to tak nestalo, jsem 
moc rád, že jsem postoupil. Finále bylo velmi fajn, za 2 hodiny jsem stihl postavit t,o co jsem chtěl, a 
worksho,p který se konal pouze pro finalisty, byl velmi fajn.
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Jaké bylo zadání soutěže ? 

B.D. Domácí zadání bylo “Cesta do pravěku”, kde měl být pravěký svět s dinosaury a řeka v jeskyni. 

Ve finále jsme měli postavit pravěkou vesnici. Na zpracování jsme dostali přibližně dvě hodiny času.

R.N. Zadání pro nás „druhostupňáky“ bylo v domácím kole podobné jako pro I. stupeň: postavit 
jeskyni a dinosaura. Navíc jsme měli postavit nějaký redstone mechanismus a natočit video o našem 
světě.  Finále: úkol postavit jeskynní malby už byl trochu těžší, než to měl I. stupeň, ale dalo se to 
zvládnout.

Kolik hodin jsi celkově soutěži věnoval?

I.J. Na dinosaurech jsem pracovala asi měsíc a na vesnici jsme měli dvě hodiny.

R.N. Kolem 14 hodin (domácí kolo) 

Jaké dlouho hraješ Minecraft ? 

B.D. Hraju půl roku, ze začátku jsem směl hrát pouze o víkendu půl hodiny. Během karantény a 
březnové distanční výuky jsem dostal víc času.

I.J. Asi tři roky.

R.N. Kolem šesti let. 

Zapojíš se do ICT klubu s Minecraft Education Edition (MEE) ve 
školním roce 2021-2022?

B.D. Jasně!

I.J. Pokud bude čas, tak ano.

R.N. Pokud vyjde čas, tak bych velmi chtěl.

Pomůžeš nám postavit model školy v MEE?

B.D. Určitě ano.

I.J. Pokusím se.

R.N. Rád se zapojím a pomůžu.

Co na Tvůj úspěch říkala Tvoje rodina?

B.D. Moje mamka mne podporuje, táta není přívržencem těchto her.

I.J. Rodiče jsou rádi. 

R.N. Moje rodina byla velmi nadšená. 



Jaký máš rozpracovány vlastní svět a co se ti na Minecraftu nejvíce 
líbí ? 

B.D. Ve svém světě jsem udělal jeskyni s jámou, lávou s bazaltem, vyčnívajícími krápníky a zelení z 
verze 1.17. Přidal jsem “enchantable” a knihovny, abych mohl “enchantablovat” na level 30. Založil 
jsem farmu na melouny a na slepice.

I.J. Teď stavím luxusní dům, který má na střeše bazén se skákadlem a také velikou zahradou.

R.N. Momentálně stavím svůj největší projekt - vojenská základna (stavím to asi tak už 2 měsíce). Líbí 
se mi, že si zde mužů postavit úplně všechno, co chci,  a mohu tak rozvíjet svou představivost, na 
Minecraftu je velmi fajn, že dělají průběžně (asi tak jednou do roka) updaty.

 
Více informací o 4. ročníku meziškolní soutěže MINECRAFT CUP můžete 

najít na: Minecraft Cup.

 

https://minecraftcup.cz

