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Základní údaje o %kole 
!! 750 &ák' (20 &ák' IVP) 
!! Jsme $lenem Asociace daltonsk(ch %kol 
!! Spolupráce s Pedagogickou fakultou MU a s 

Mensou )R  
!! Na II. stupni - t"ídy s roz%í"enou v(ukou 

matematick(ch a p"írodov*dn(ch p"edm*t' 



•! cílená identifikace od roku 2007 
•! rodi$e za$ínají vyhledávat na%i %kolu 
•! Klub d*tí zalo&en 2007 
•! skupinová práce v blocích 1 hodina t(dn* 
•! d*lené matematiky od roku 2012 
•! Zvídálek zalo&en 2014 
•! %kolní rok 2016/17 otev"ení T"ídy Brno 







!! Individuální pé$e v kmenové t"íd* 
(obohacování) 

!! Kmenová t"ída + akcelerace jinam (p"edm*t) 
!! P"ed$asn( vstup do %koly 
!! P"esko$ení ro$níku 
!! Blok pro nadané &áky 
!! D*lené hodiny matematiky v rámci ro$ník' 
!! Daltonské bloky 
!! Individuální pé$e pod vedením asistent' 
(dvojí integrace) 



!! Zvídálek (pro p"ed%koláky) 
 
!! Klub d*tí a jejich rodi$' (1. – 5. t"ída) 

!! Krou&ky: Robotika, Mlad( p"írodov*dec, V*da 
nás baví … 

 



•! Nemají p"íli% v oblib* dril a $asté opakování 
  
•! Nadaní si v*t%inou si informaci zapamatují 

napoprvé - umo&nit jim pracovat jejich 
vlastním rychlej%ím tempem 

 
•! V(uka by m*la b(t dostate$n* stimulující 

(dostate$n* náro$ná).  
 
•! Vy&adují spí%e divergentní, kreativní a 

abstraktní úlohy 



!! Silné a v(razné podn*ty (zajímavé úkoly, 
provokativní otázky, netradi$ní grafické 
zpracování) 

!! Podpora vnit"ní motivace (n*co nového se 
dozv*d*t, objevování) #
 

!! Pokuste se v p"edlo&en(ch u$ebnicích nalézt 
úlohy problémového charakteru (nápad) 

!! Formulujte úlohy rozvíjející my%lení &áka, úlohy 
problémového charakteru, pokusy, vyvození 

Sil é ( é d *t (zajímavé úkoly, 



!! Navrhn*te téma projektu, kde m'&eme 
rozvíjet r'zné druhy nadání &ák' 

!! kaskádové úkoly – vedou postupn* k cíli 

!! Studium organizované samotn(m &ákem#
(poskytnout studijní materiály) 

!! Pokuste se formulovat úlohu ve 2-3 r'zn(ch 
rovinách náro$nosti, tzv. diferencovan( úkol 



•! PL r'zn(ch úrovní                                  
•! Daltonsk( blok 
•! Skupinové vyu$ování 
•! Projekty 
•! Kooperativní my%lení 
•! Sn*hová koule 
•! Speciální úkoly p"es E+K   
•! My%lenková mapa 
•! Hraní rolí 
•! Problémová v(uka (nejsou sd*lena 

hotová fakta) 
•! Tutor, kooperátor 



•! Encyklopedie 
•! Po$íta$ 
•! Referát, prezentace 
•! Práce s textem 
•! Volné psaní 
•! Horká &idle (asertivní jednání, taktn*, 

otev"en* vyjád"it postoj) 
•! Plá%, experta (pohled na v*c, i kdy& 

nemám pot"ebnou kvalifikaci, vstup do 
role….) 

•! Vzájemn( diktát ….. 



!! svoboda rozhodování 
!! samostatnost a odpov!dnost 
!! spolupráce 
 
Diferenciace úkol' 

1.! Dle individuálních schopností 
      (obvykle dv* úrovn*) 
2.  Povinné a volitelné úkoly 
3.  Nadstandardní úkoly 
 

!

!

!

Diferenciace úkol
1.

      (obvykle dv
2.  Povinné a volitelné úkoly 
3.  Nadstandardní úkoly 

Daltonské vyu$ování 



 



!! Po$átky – „povídací hodiny“ 

!! Sou$asnost – na ro$ník 1 hodina t(dn* 
 
!! Oproti hodinám $tení 



!! práce ve skupin* podobn* talentovan(ch d*tí 
!! "e%ení a vytvá"ejí rébus' a hlavolam' 
!! tvorba a prezentace projekt' - prohlubování si 

znalostí a v*domostí v-oblastech,-ve kter(ch 
vynikají 

!! "e%ení problémov(ch úkol' - podpora 
p"edstavivosti a sebed'v*ry 

!! trénink pam*ti, koncentrace i orientace 
v-prostoru 

!! rozvoj logiky 
!! práce s textem 







!! 18 d*tí v daném ro$níku (2. – 4. ro$.) 

!! Matematika mimo kmenovou t"ídu 

!! Nadané a %ikovné d*ti 

!! V*t%í prostor pro obohacování u$iva, ne 
akceleraci 



!! Zalo&en 2014 
!! Pro d*ti p"ed%kolního v*ku 
!! Zam*"eno na v%echny typy 

nadání 
 























!! Zalo&en r. 2007 ve spolupráci s Mensou 
!! zábavná a herní $innost vedoucí k rozvoji 

intelektov(ch p"edpoklad' d*tí  
!! hlavolamy, rébusy, logické deskové hry, 

t(mové hry, exkurze 
!! d*tem i rodi$'m,  
    a to i z jin(ch %kol 
 



!! Herní den s Mensou 



!! Herní den s Mensou 
 



!! Malá technická univerzita 



!! Ústav p"ístrojové techniky AV )R 



!! Ústav antropologie P" F 



!! Otev"ená zahrada 



!! )esk( metrologick( institut 



!! VIDA park 



!! Brn*nské NEJ…  
!! nejvy%%í budova  
!! nejstar%í budova 
!! nejdel%í tramvajová souprava 
!! nejhlub%í studna 
!! nejstar%í strom 


