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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):  
Mateřská škola Chroboly 

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

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

ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU 

Název vzdělávacího programu:  
Malování se sovou 

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

Termín a místo konání:  
27.03. 2019  
MŠ Chroboly 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 12 

Počet zúčastněných pedagogů: 2 

Popis průběhu aktivity:  
Na začátku výukového programu se 
lektorka seznámila s dětmi. Následoval 
výklad o sovách(jak jsou veliké, jaké mají 
nohy, drápy). Děti se dozvěděly, jak sovy 
slyší (názorná ukázka, v kterých místech 
mají sovy uši).Následně se děti seznámily 
s tím, jaké sovy mají peří a proč létají 
potichu. Děti měly možnost si pohladit 
živou sovu a vyzkoušet si pomocí 
papírových kuliček, jak sovy loví svoji kořist 
do drápků.Seznámily se s básní o sově, 
kterou doprovázely pohybem. Na závěr děti 
dostaly obrázky sovy, které si vybarvily. 
 
 
 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity:  
Děti se blíže seznámily s životem sovy a 
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s tím, jak vypadají 
 
 
 
 
 
 

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

☐ 1 
 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Výukový program byl zajímavý a velice 
poučný. 

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 02.04. 2019,Michaela Mansfeldová – 
učitelka MŠ, 388 323 135 

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