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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):  
ZŚ a MŠ Lenora 

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

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

Sladovna Písek 

Název vzdělávacího programu: Mraveniště 
 

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: 17.5.2019 Písek Sladovna 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 19 

Počet zúčastněných pedagogů: 2 

Popis průběhu aktivity: V úvodní části se děti seznámily s se 
stavbou těla mravence, dozvěděly se něco 
o vývoji a životě mravence nejen 
v mraveništi, význam mravenců v přírodě a 
jejich ochrana. 
V druhé části si děti mohly projít 
mraveniště různými vchody a cestičkami 
různě náročnými, podívaly se do „komůrek“ 
v mraveništi, vyzkoušely si překládání 
vajíček, zajezdily si na kovovém mravenci,  
aktivně si prolezly vnitřek mraveniště 
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Zhodnocení přínosu aktivity:  
Nové poznatky o mravencích, zvláště pak  
o lepší přestavbu o stavbě mraveniště 
 
 
 
 
 
 

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

☐ 1 

☒ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Úvodní mluvená část postrádala obrazový 
materiál nebo názorné atrapy či exponáty, 
(pro děti předškolního věku velmi důležité), 
Praktická část perfektní 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 2.6.2019 Marcela vachtová 

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