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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 M.J.Husa a Mateřská škola 
Husinec 
 

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

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

 

Název vzdělávacího programu: Laboratoř na kolečkách  
Svět pod lupou 

Typ aktivity   

☐ 4.2. podpora vzdělávacích aktivit pro 
žáky ZŠ 
 

Termín a místo konání: 20.3.2019 
Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola 
Husinec 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 18 

Počet zúčastněných pedagogů: 1 

Popis průběhu aktivity: Seznámení s optickou technikou- lupou, 
mikroskopem. 
Nácvik nastavení mikroskopu, vložení 
sklíčka s preparátem, manipulace 
s mikroskopem. 
Práce s pracovním listem- vyhledávání a 
pojmenování preparátů zobrazených na 
obrázcích (křídlo mouchy, krystalky soli, 
krev, chlup, ústrojí komára. 
Kresba části preparátu. Výstavka kreseb. 
Vytvoření vlastního preparátu- vlas. 
Zobrazení mikroskopovaného objektu v 
počítači, následné poslání snímku 
z mikroskopu. 
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Zhodnocení přínosu aktivity: Žáci byli seznámeni s optickou technikou. 
V praktických činnostech se naučili 
zacházet s lupou a mikroskopem. Pro 
většinu dětí toto byla první manipulace 
s touto technikou, přesto se všichni 
v průběhu první hodiny naučily přístroje 
ovládat, ve druhé hodině pak připravit 
jednoduchý vlastní preparát a zdařile 
nakreslit svá pozorování. 
 
 

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

1 
 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Velmi zdařilá akce perfektně vedená pí. 
lektorkou. Žáci po celou dobu nadšeně 
pracovali s výbornými výsledky. 

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 20. 3. 2019  
Mgr. Marie Smíšková 
mariesm@post.cz 

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