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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: SLADOVNA PÍSEK o.p.s. 
Velké náměstí 113 
397 01 Písek 
 

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

 

Název vzdělávacího programu: Hnízdo ilustrace, Laboratoř kreativní ateliér 
 

Typ aktivity   podpora vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ 
 

Termín a místo konání: 3.4. 2019 
SLADOVNA PÍSEK o.p.s. 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 35  

Počet zúčastněných pedagogů: 3 

Popis průběhu aktivity: Žáci se rozdělili na první a druhou třídu. 
První třída objevila svět dětských 
obrazových knih v expozici „Hnízdo 
ilustrace“. 
Zde formou hry, prožitku a kresby hledali 
ilustrace významných českých ilustrátorů.  
Žáci druhé třídy navštívili „Laboratoř 
kreativní ateliér“. Svou představivostí a 
kreativitou mohli žáci tvořit výtvory, stavby 
a přemýšlet nad možnostmi různých 
postupů a materiálů. Pracovali s projekcí, 
kde se naučili vytvořit animovaný film. Na 
odreagování byl herní prostor, kde žáci 
strávili nejvíce času. 
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Zhodnocení přínosu aktivity: Žáci získali spoustu informací a poznatků 
z ilustrovaných českých knih, které si mohli 
prohlédnout a osahat.  
Prohloubili soustředěnost, orientaci a 
jemnou motoriku.  
 
 
 

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

☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Krásné velké prostory, ochotný personál. 
Zajímavé expozice pro děti i dospělé. 
 
 
 
 

Fotodokumentace:  

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 4.4. 2019 Mgr. Miroslava Attendornová 

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