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Zpráva z realizace vzdělávacího programu 

V rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II 

(klíčová aktivita č. 4 Implementace MAP – projekty spolupráce) 

Název organizace:  
ZŠ a MŠ Zdíkov 

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

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

Nadační fond pro vydru 

Název vzdělávacího programu: My se hada nebojíme 

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: 8.3.2019 MŠ Zdíkov – 3.A 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 22 

Počet zúčastněných pedagogů: 1 

Popis průběhu aktivity: Přivítání. 
Představení přednášející lektorky a její 
kamarádky užovky červené.  
Sdělení informací o životě užovky a jiných 
hadů. Poučení o tom, jak s hadem zacházet, 
jak se ho dotýkat. Všechny děti dostaly 
možnost na hada si sáhnout nebo si ho 
pochovat.  
Seznámení s písničkou o hadovi – písnička 
s pohybem.  
Kolektivní práce - vybarvení jednotlivých 
částí hada – slepení - pojmenování hada.  
 

Zhodnocení přínosu aktivity:  
Děti dostaly možnost přímého kontaktu 
s živým hadem, dozvěděly se spoustu 
zajímavých informací o životě hadů.  
Odbourání strachu z neznámého. 
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Ohodnoťte aktivitu známkou od 1-5 (vyberte jednu 
z možností; jako ve škole) 

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Velmi se nám líbil klidný, vstřícný a milý 
přístup paní přednášející. Děti byly 
fascinovány živým tvorem a velmi brzy 
ztratily ostych a strach z užovky.  
Pozitivně hodnotíme především kontakt 
s živým zvířátkem. 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 13.5.2019 

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