MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU PODPORUJE ŠKOLY
podpořené aktivity říjen 2019 - březen 2020
Jedním z hlavních cílů projektu Místní akční plán vzdělávání na území Příbramska (dále jen MAP) je
podpora škol a vzdělávání v našem regionu. Každá základní, mateřská nebo základní umělecká škola,
která je zapojena do projektu MAP, si v minulých měsících zvolila formu podpory. Školy navrhly, zda
potřebují podporu z hlediska nákupu různých pomůcek pro výuku nebo zda se bude jednat o podporu
vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce mezi školami z regionu.
Nákup vybavení a pomůcek pro výuku je již naplánován, ale byl bohužel zdržen z důvodu nouzového
stavu v ČR. Předpokládáme, že všechny školy budou moci využívat nové výukové pomůcky od nového
školního roku 2020-2021.
Podpora škol z projektu MAP v oblasti realizace vzdělávacích exkurzí, školních akcí či spolupráce byla
zahájena od října 2019. Od listopadu do března bylo uspořádáno již několik akcí v mateřských a
základních školách, které bychom Vám rádi představili jako velmi inspirativní aktivity...

Základní škola Březnice uspořádala úplně poprvé Konferenci žákovských parlamentů základních škol
na konci února v Kulturním domě v Březnici. Této velmi inspirativní konference se účastnily školní
parlamenty ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem, ZŠ Hvožďany, ZŠ Milín, ZŠ Mirovice a ZŠ Blatná. V první
části programu se jednotlivé parlamenty představily kreativními prezentacemi s možností diskuse nad
zajímavými aktivitami, které
parlamenty realizují ve svých
školách. Následně byli žáci
rozděleni do čtyřech skupin a
probíhal workshop, kde se
žáci naučili plánovat a
realizovat nějaký projekt.
Na závěr se hrály skupinové
vzdělávací hry.

V průběhu prosince, se v Mateřské škole Jince uskutečnily tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi. Cílem
aktivity bylo prohloubit spolupráci mezi školou a rodinou a vánoční tvoření bylo ideální volbou. Děti
dle jednotlivých věkových kategorií za pomoci svých blízkých vytvářely různě složité výrobky: anděla
z vlny na špejli, svícen ze sklenic zdobený vánočními dekoracemi, vánoční stromky z polyesterových
kuželů zdobené papírem a dekoracemi, svícen z jehličí či papírové andílky. Rodiče dětí měli možnost
strávit příjemné odpoledne se svými dětmi a jejich paní učitelkami, seznámili se blíže s prostředím
školky a mohli si udělat malou představu, jak probíhají řízené činnosti v MŠ.

Děti a paní učitelky Mateřské školy Láz díky finanční podpoře z projektu MAP
navštívily interaktivní expozici Sladovna v Písku. Součástí návštěvy byla kreativní
kartonová dílna a výstava papírových modelů. Samozřejmě při návštěvě Sladovny
děti nevynechaly i interaktivní expozici s názvem "Mraveniště". Obří dřevěný
labyrint plný tunelů, schovávaček a mostů. Cílem této návštěvy bylo vzbudit
v dětech touhu po kreativitě, aby se
naučily, že se věci dají dělat buď „tak jako vždycky“ tedy běžně. Ale také se dají věci dělat jinak - kreativně,
jiným způsobem… či se dají objevovat úplně nové světy,
zapojit fantazii, mozkové závity, cit, intuici a
přirozenost.
MŠ Láz uspořádala také díky podpoře z projektu MAP
vánoční jarmark. Tento jarmark je již tradiční akcí, při
které se v příjemné adventní atmosféře setkávají
rodiče, žáci i učitelé školy. Děti za pomoci třídních
učitelek nachystaly školní tržiště s vánočním cukrovím,
různými dekoracemi na stromeček a adventními věnci.

Základní škola Chraštice uspořádala exkurzi do pražského planetária na
program „Letíme na Mars“. V rámci programu si mohli žáci prohlédnout
raketový modul a besedovali s vědeckou pracovnicí planetária. Akce měla za cíl
zlepšit žákům druhého stupně představy o zkoumání vesmíru, seznámit se
s výzkumnými programy a provázat manuální činnosti se znalostí různých
předmětů a oborů.

Mateřská škola Obecnice uspořádala z podpory projektu MAP již několik výukových programů pro
děti. V říjnu proběhl program pro mladší děti s názvem „Krteček
a kamarádi“. Děti zjistily, jak vypadá opravdový krteček, čím se
živí a co chutná jeho kamarádům zajíčkovi a ježkovi a mnoho
dalších zajímavostí. Pro starší děti byl připraven program s
názvem - „Cestování v čase“. Společně se přenesly do pravěku,
kde potkaly dinosaury, jako pravěcí lidé si ulovily potravu a poté
se vydaly po časové ose do středověku do života králů i chudiny.
V říjnu proběhlo také divadelní představení Maxipes Fík.
V listopadu proběhla další výuka s názvem „V pařezové chaloupce“. Paní lektorka si s dětmi povídala
o lese a zvířátkách, které tam žijí - jak vypadají domečky různých zvířat a z čeho si je staví, kde a jak si
zvířátka hledají potravu. Děti si vyzkoušely, jak uplést ptačí hnízdo nebo lovit potravu jako liška.
Na další výukové programy se děti mohly těšit na začátku roku 2020, kdy se přenesly do prostředí
„U pejska a kočičky“. Děti se seznámily s tím, co uvařit pejskům a kočičkám,
aby je bříško nebolelo, kdy chce pejsek pohladit a kdy na něj raději nesahat,
která psí rasa nás ohlídá a kdo je na mazlení, ale také co si počít s dlouhou srstí
pejsků a kočiček. Program „Zimní spáči“ přenesl děti do brlohu s medvědem,
prozkoumaly liščí noru i příbytek jezevce a také poznaly, kde se schovává
v zimě veverka, had nebo ještěrka. Výukový program „Krtci aneb co je tam nahoře“ měl seznámit děti
jednoduchým a legračním způsobem se světem astronomie. Při programu „Korálový útes“ děti poznaly
obyvatele korálových útesů, teplých i studených moří, dozvěděly se něco málo o geologii mořského
dna, rostlinstvu a také o problému znečišťování světových moří.
V únoru uspořádala školka v Obecnici pro děti divadelní představení Pohádky z klobouku.
Prostřednictvím humorných pohádek herci divadla Kolem vysvětlili dětem, jak se mají správně chovat,
co je dobré a co špatné.

Mateřská škola Podlesí uspořádala pro své děti výlet na ekologickou farmu Moulisových v Milínově
u Nezvěstic, kde byl připraven dvoudenní program „Od semínka po
talíř“. Děti se přirozeným způsobem a praktickými ukázkami zapojily
do práce na farmě. Prošly programem od zrníčka k housce, kdy si ve
stodole vymlátily obilí, semlely mouku a upekly housky. Vyrobily si
bylinkový pytlíček a ježka ze sena. Celé odpoledne strávily jízdou na
ponících a následnou péčí o ně. Hlavním cílem akce bylo, aby si děti
uvědomily, kde se bere jídlo v obchodech a jak velká práce se skrývá
za výrobou másla.

Žáci ze Základní školy Bratří Čapků v Příbrami na začátku prosince navštívili vzdělávací zařízení TECHAK
v Březnici. Žáci si mohli vyzkoušet pod vedením zkušeného lektora práci s 3D tiskárnou, možnosti a
praktické ukázky virtuální reality a robotiky. Cílem akce bylo
rozvíjet a podněcovat u žáků zájem o polytechnické vzdělávání
a odborné předměty a podpořit rozvoj potenciálu všech žáků,
vč. žáků nadaných.

Žáci třetích a pátých tříd Základní školy Jiráskovy sady
v Příbrami navštívili vzdělávací zařízení TECHAK v Březnici na
konci února. Cílem aktivit mladších žáků bylo vzbudit zájem
o odborné předměty a prohloubit jejich znalost o přírodních
jevech (povodně, požáry, sopky, rozdíl mezi tornádem a
hurikánem aj.). Pomocí hry Minecraft si žáci stavěli město
v okolí aktivní sopky či při práci s tablety testovali budovy při
různé síle zemětřesení. Starší žáci se učili programovat, sestavili
robotickou ruku z lega či pomocí virtuálních brýlí shlédli
podmořský svět či světové metropole.

Mateřská škola Rybička z Příbrami naplánovala v březnu vzdělávací program věnovaný řemeslům a
povoláním. Názorným učením prožitkem dostaly děti příležitost se krátkodobě ztotožnit s jednotlivými
profesemi a na chvíli si řemeslo skutečně „prožít“.

Mateřská škola Jana Drdy z Příbrami uspořádala pro děti, rodiče a celý pedagogický sbor na začátku
prosince workshop vážné hudby s možností vyzkoušení hudebních nástrojů. Hlavním přínosem
workshopu bylo nenáročnou formou předat účastníkům kladný vztah k vážné hudbě.
Kontaktní osoby na zástupce Realizačního týmu MAP na území Příbramska:
Hlavní manažerka projektu: Martina Suchá - tel. 777 057 216
Koordinátorka za město Příbram: Lenka Pavlíková - tel. 770 142 775
Koordinátorka za Místní akční skupinu Brdy: Petra Vlachová - tel. 728 662 387
Koordinátorka za Místní akční skupinu Podbrdsko: Vendula Šedivá - tel. 724 860 369
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www.sladovna.cz, www.planetum.cz

