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Zpráva z realizace vzdělávacího programu 

V rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II 

(klíčová aktivita č. 4 Implementace MAP – projekty spolupráce) 

Název organizace (název školy): 
 

Základní škola a Mateřská škola Lenora, 
okres Prachatice 

Název spolupracujícího subjektu 1: MAS Šumavsko, z.s. 
Archiváře Teplého 102 
387 06 Malenice 

Název spolupracujícího subjektu 2 (název organizace 
neformálního a zájmového vzdělávání):  

Věda nás baví 

Název vzdělávacího programu: Člověk a smysly 

Typ aktivity (vyberte jednu z možností) ☐ 4.1. předškolní vzdělávání 

☒ 4.2. podpora vzdělávacích aktivit pro 
žáky ZŠ 

☐ 4.3. podpora zájmových, volnočasových 
a komunitních aktivit 

☐ 4.4. podpora vzdělávacích aktivit a 
spolupráce ZUŠ 

Termín a místo konání: 24. 4. 2019, ZŠ Lenora (2 učebny) 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 25 

Počet zúčastněných pedagogů: 3 

Popis průběhu aktivity: Lektorky zajímavým způsobem seznámily 
žáky s tématem „Člověk a smysly“. Povídalo 
se o vybraných orgánech lidského těla. Žáci 
obkreslili vybraného spolužáka na balicí 
papír, pak vzniklou postavu pojmenovali a 
pověsili na tabuli. Prvním smyslem, kterým 
se žáci zabývali, byl zrak – výroba oka 
(bulvy)- připojení očního nervu, atd. 
Následovala kosterní soustava – výroba 
kostí, cévní soustava – míchání krve a 
krevní plazmy, centrální nervová soustava, 
vylučovací soustava – ledviny, močový 
měchýř (výroba funkčního modelu), kůže a 
její funkce. Vyhodnocení lektorkou i žáky. 

Zhodnocení přínosu aktivity: Žáci měli možnost seznámit se s praktickým 
využitím a modelací důležitých orgánů 
lidského těla. Pohled na vědu z jiného úhlu, 
praktické zaměření, práce ve skupině a 
v týmu, možnost hodnocení sebe, ale i 
kamaráda.  
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MAS Šumavsko, z.s. 

 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008598 

Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

 www.massumavsko.cz 

 +420 724 004 484 

Ohodnoťte aktivitu známkou od 1-5 (vyberte jednu 
z možností; jako ve škole) 

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Komunikace lektorek s žáky byla na velice 
dobré úrovni, pokud žáci pokyn 
nepochopili, byl jim zopakován. Všechny 
žáky připravené aktivity bavily, především 
zkouška funkčnosti modelů lidských 
orgánů.  

Fotodokumentace:  

☒ Souhlasím s použitím fotografií pro účely 
prezentace projektu (webové stránky, 
média apod.) 

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 26. 4. 2019, Mgr. et Mgr. Zbyněk Jícha, 
reditel@zsamslenora.cz  

Příloha zprávy: 1) 3 ks fotografií z průběhu 
programu/akce 
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