EXKURZE PRO DĚTI A ŽÁKY v 1. pololetí 2020
Exkurze do SOŠ a SOU Sušice jsou určeny pro ty školky a školy, které nemají se SOŠ a SOU Sušice uzavřenou dohodu o spolupráci na podobných exkurzích
(dle našich informací již spolupracují ZŠ Sušice, ZŠ TGM Sušice, Šafránkova ZŠ a MŠ N. Hory, ZŠ a MŠ Kolinec, MŠ Tylova, MŠ Smetanova, MŠ Žichovice).
Prosíme ty školy, které mají o exkurze zájem, aby nám nejdříve napsaly, které termíny pro ně připadají v úvahu, abychom mohli v případě nakombinování
více škol na jeden den zefektivnit dopravu. Nezaručujeme, že se v tomto pololetí dostane na všechny zájemce, ale spolupráce se
SOŠ a SOU bude pokračovat i v příštím školním roce, tedy požadavkům vyhovíme případně později.
Zážitkový
technický den
na SOŠ a SOU
Sušice

5.3.
Čtvrtek
8:45 –
10:45

SOŠ a SOU
Sušice,
budova
v Poštovní
ulici
(u
náměstí
vedle pošty)

Předškolní
děti MŠ, 1.
stupně ZŠ

Zážitkový den
s jednotlivými
obory SOŠ a
SOU Sušice
pro 7. ročníky
ZŠ

19.3.
Čtvrtek
8:30 –
14:00

SOŠ a SOU
Sušice

7. ročník ZŠ

Zážitkový
technický den
na SOŠ a SOU
Sušice

2.4.
Čtvrtek
8:45 –
10:45

SOŠ a SOU
Sušice,
budova
v Poštovní
ulici
(u
náměstí
vedle pošty)

Děti absolvují 2 – 3 bloky (v závislosti na věku a počtu)
1. Zážitkový program na rozvoj technických dovedností a jemné motoriky. Tvorba mozaiky z hřebíků, modelace
postaviček, poznávačka nářadí, stavba modelů ze stavebnic.
2. Výroba dřevěných ozdob nebo hraček, opracování dřeva pilníkem, broušení, upevnění ve svěráku, rozdíly mezi
spojovacími materiály
3. projekce zábavního filmu ve 3D
Kapacita 45 dětí, přihlásit školu lze na mailu sulanova@masposumavi.cz nebo na tel. 720982172, paní Šulanová
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí, jejich ročníkovou skladbu a počet pedagogických doprovodů.
Při menším počtu dětí z Vaší školy se může stát, že budou spojeny dvě školy dohromady do naplnění plné kapacity.
Projekt MAP II zajišťuje organizaci a dopravu autobusy, účast je pro školy zdarma.
Během exkurze si děti projdou nejrůznější obory SOŠ a SOU Sušice, jako např. zedník, instalatér, truhlář, elektrikář,
kuchař a sociální pracovník. Vše v interaktivní a zážitkové formě a vč. oběda.
Kapacita 80 dětí, přihlásit školu lze na mailu kaufnerova@masposumavi.cz nebo na tel. 728437606, paní Kaufnerová
Organizace a doprava zajištěna z MAP
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí a počet pedagogických doprovodů.

Předškolní
děti MŠ, 1.
stupně ZŠ

Děti absolvují 2 – 3 bloky (v závislosti na věku a počtu)
1. Zážitkový program na rozvoj technických dovedností a jemné motoriky. Tvorba mozaiky z hřebíků, modelace
postaviček, poznávačka nářadí, stavba modelů ze stavebnic.
2. Výroba dřevěných ozdob nebo hraček, opracování dřeva pilníkem, broušení, upevnění ve svěráku, rozdíly mezi
spojovacími materiály
3. projekce zábavního filmu ve 3D
Kapacita 45 dětí, přihlásit školu lze na mailu sulanova@masposumavi.cz nebo na tel. 720982172, paní Šulanová
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí, jejich ročníkovou skladbu a počet pedagogických doprovodů.
Při menším počtu dětí z Vaší školy se může stát, že budou spojeny dvě školy dohromady do naplnění plné kapacity.
Projekt MAP II zajišťuje organizaci a dopravu autobusy, účast je pro školy zdarma.

Zážitkový
technický den
na SOŠ a SOU
Sušice

7.5.
Čtvrtek
8:45 –
10:45

SOŠ a SOU
Sušice,
budova
v Poštovní
ulici
(u
náměstí
vedle pošty)

Předškolní
děti MŠ, 1.
stupně ZŠ

Jak šlo vejce
na vandr

18.5.
Pondělí
9:00 –
12:00

Ekofarma
Skřivánek,
Lomec
u
Klatov

Děti 1.
stupně ZŠ

Jak šlo vejce
na vandr

20.5.
Středa
9:00 –
12:00

Ekofarma
Skřivánek,
Lomec
u
Klatov

Děti 1.
stupně ZŠ

Zážitkový
technický den
na SOŠ a SOU
Sušice

4.6.
Čtvrtek
8:45 –
10:45

SOŠ a SOU
Sušice,
budova
v Poštovní
ulici
(u
náměstí
vedle pošty)

Předškolní
děti MŠ, 1.
stupně ZŠ

Děti absolvují 2 – 3 bloky (v závislosti na věku a počtu)
1. Zážitkový program na rozvoj technických dovedností a jemné motoriky. Tvorba mozaiky z hřebíků, modelace
postaviček, poznávačka nářadí, stavba modelů ze stavebnic.
2. Výroba dřevěných ozdob nebo hraček, opracování dřeva pilníkem, broušení, upevnění ve svěráku, rozdíly mezi
spojovacími materiály
3. projekce zábavního filmu ve 3D
Kapacita 45 dětí, přihlásit školu lze na mailu sulanova@masposumavi.cz nebo na tel. 720982172, paní Šulanová
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí, jejich ročníkovou skladbu a počet pedagogických doprovodů.
Při menším počtu dětí z Vaší školy se může stát, že budou spojeny dvě školy dohromady do naplnění plné kapacity.
Projekt MAP II zajišťuje organizaci a dopravu autobusy, účast je pro školy zdarma.
V rámci programu se žáci prvního stupně základních škol seznámí s principy ekologického chovu drůbeže (nosnic) a jeho
odlišnostmi od chovu konvenčního. Poznají slepice a ostatní druhy drůbeže jako zajímavá a užitečná zvířata, seznámí se
s jejich plemeny, stavbou těla i nároky na chov. Prohlédnou si drůbežárnu a vyzkouší si, jakými úkony musí konzumní
vejce projít, než se dostane na náš stůl - sběr vajíček, jejich kontrolu prosvícením, označení a finální balení. Dozvědí se
také, z čeho je složeno vejce, jaké jsou jeho výživové hodnoty, a nechybí ani praktická část s přípravou jednoduchých
pokrmů, které si účastníci na závěr společně zkonzumují.
Pro max. 30 dětí!
Přihlásit školku lze po telefonické domluvě na čísle 720982171 (Jindřich Haišman), nebo na mailu
haisman@masposumavi.cz
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí, jejich ročníkovou skladbu a počet pedagogických doprovodů.
V rámci programu se žáci prvního stupně základních škol seznámí s principy ekologického chovu drůbeže (nosnic) a jeho
odlišnostmi od chovu konvenčního. Poznají slepice a ostatní druhy drůbeže jako zajímavá a užitečná zvířata, seznámí se
s jejich plemeny, stavbou těla i nároky na chov. Prohlédnou si drůbežárnu a vyzkouší si, jakými úkony musí konzumní
vejce projít, než se dostane na náš stůl - sběr vajíček, jejich kontrolu prosvícením, označení a finální balení. Dozvědí se
také, z čeho je složeno vejce, jaké jsou jeho výživové hodnoty, a nechybí ani praktická část s přípravou jednoduchých
pokrmů, které si účastníci na závěr společně zkonzumují.
Pro max. 30 dětí!
Přihlásit školku lze po telefonické domluvě na čísle 720982171 (Jindřich Haišman), nebo na mailu
haisman@masposumavi.cz
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí, jejich ročníkovou skladbu a počet pedagogických doprovodů.
Děti absolvují 2 – 3 bloky (v závislosti na věku a počtu)
1. Zážitkový program na rozvoj technických dovedností a jemné motoriky. Tvorba mozaiky z hřebíků, modelace
postaviček, poznávačka nářadí, stavba modelů ze stavebnic.
2. Výroba dřevěných ozdob nebo hraček, opracování dřeva pilníkem, broušení, upevnění ve svěráku, rozdíly mezi
spojovacími materiály
3. projekce zábavního filmu ve 3D
Kapacita 45 dětí, přihlásit školu lze na mailu sulanova@masposumavi.cz nebo na tel. 720982172, paní Šulanová
Při přihlašování prosíme uveďte počet dětí, jejich ročníkovou skladbu a počet pedagogických doprovodů.
Při menším počtu dětí z Vaší školy se může stát, že budou spojeny dvě školy dohromady do naplnění plné kapacity.
Projekt MAP II zajišťuje organizaci a dopravu autobusy, účast je pro školy zdarma.

Klenová:
Exkurze a
animační
program
Hradní páni a
paní

19.6.
Pátek
9:30 –
11:00

Hrad
Klenová
(zajišťuje
Galerie U
Bílého
jednorožce)

Děti MŠ
z ORP Sušice

Vhodné pro 1 – 2 malé MŠ
Program hradní páni a paní pro mateřské školy Na začátku programu Hradní páni a paní si uděláme krátkou procházku
po hradě, kde se děti hravou formou seznámí se strašidelnými i poučnými příběhy, které provází postavy spojené s
Klenovou. Součástí procházky budou například lehké pohybové úkoly a navázání dialogu s dětmi, které se tak aktivně
zapojí do děje. Na závěr si děti vytvoří pomocí postaviček z papíru svůj vlastní hrad a jeho obyvatele - princezny, rytíře,
kata nebo i strašidla a kouzelná zvířata.
Projekt MAP II zajišťuje dopravu, program a vstupy.
Pro max. 30 dětí!
Přihlásit školku lze po telefonické domluvě na čísle 720982171 (Jindřich Haišman), nebo na mailu
haisman@masposumavi.cz

