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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): MŠ Lhenice 
 

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:  
Ekologicky a hravě 

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:  
MŠ Lhenice 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 30 

Počet zúčastněných pedagogů: 4 

Popis průběhu aktivity: Úvodní kruh, ve kterém proběhlo 
seznámení s pojmem ekologie. 1. aktivita – 
děti dostaly černobílý obrázek města a 
blízkého okolí a tiskaly do něj třemi různými 
barvami molekuly kyslíku, oxidu siřičitého a 
částice prachu, podle toho, v jaké 
koncentraci se kde vyskytují. 2. aktivita – 
děti dostaly mističku s vodou a kancelářské 
sponky, které představovaly vodoměrky a 
zkoušely sponky pokládat na vodu (plavaly), 
potom snížily povrchové napětí vody 
přidáním saponátu do vody a opět zkoušely 
pokládat sponky na vodu (potopily se), 3. 
aktivita – děti vytvářely vrstvením různých 
materiálů do nádoby jednotlivé půdní 
horizonty. 

Zhodnocení přínosu aktivity: Děti se dozvěděly, že když znečišťují vodu, 
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mohou tím zahubit živočichy, kteří v ní žijí, 
že mohou omezit znečišťování ovzduší 
používáním prostředků hromadné dopravy 
a chtějí-li dýchat čistý vzduch, chodit do 
lesa, zjistili, co všechno tvoří půdu a kdo 
v ní žije. 
 
 

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

☐ 1 

☒ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Vybrané aktivity byly zajímavé, děti bavily. 
Z pohledu výchovy a vzdělávání se mi zdála 
první aktivita nepřiměřená věku, mohla být 
uchopena více prožitkově a s jednodušším 
pojmoslovím.  

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): K. Vanková, A. Eyblová 8. 4. 19, 
ms.lhenice@seznam.cz 

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