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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):  

Farma Bošice 

Název vzdělávacího programu: Netradiční tkalcovna na vlně a její farma v 
Bošicích 

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:  
30.4.2019 Bošice  

Počet zúčastněných dětí/žáků: 16 

Počet zúčastněných pedagogů: 5 

Popis průběhu aktivity: Při příjezdu na farmu v Bošicích nás mile 
přivítala paní a šly jsme s ní procházkou na 
farmu, kde se chovají ovce a i další jiná 
zvířata jako např. oslíci. 
Děti je mohly spolu s ní nakrmit, mohly si je 
pohladit, a dozvěděly se o nich spoustu 
zajímavostí. Jako např. jak se pozná ovce od 
berana, proč je chováme a co mají rády 
k jídlu. 
Ukázala jim na ovcích jejich vlnu, která se 
používá k dalšímu zpracování. 
Poté jsme se přesunuly do tkalcovny. 
 Zde si děti zkoušely zpracovat vlnu od 
základu. 
A to tak, že byla pro ně připravena již 
vypraná vlna z ostříhaných ovcí. Děti ji 
nejprve vyčesávaly a pak dál zpracovávaly 
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na dalších strojích. Pracovaly i 
s kolovrátkem, kde se zpracovává z vlny nit. 
A také s tkalcovským stavem si vyzkoušely 
vyrábění koberečku. 
Na závěr si společně vyráběly kuličku z vlny. 
A to za pomoci teplé vody s mýdlem. Děti si 
výrobek odvezly domů na památku. 
 

Zhodnocení přínosu aktivity: Děti si vyzkoušely postup, jak se zpracovává 
vlna. A dozvěděly se něco nového o ovcích 
a jejich chovu. 
 

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Celý program byl pro předškolní děti 
zvládnutelný a poučný. Všem dětem se 
aktivity líbily a děti si to moc užily. 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): K. Vanková, K. Dušková, 10.6.2019 
ms.lhenice@seznam.cz 

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