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Zpráva o činnosti 
 
mateřské školy spolupracující s Mensou ČR 
 

 
Letos uskutečněné projekty či projektové dny 

 

Menso-hrátky MŠ Koníček  

Tento projektový den připravily učitelky Pohádkové třídy.  

Děti ve skupinách po zhruba deseti s jednou paní učitelkou během celého dopoledne 

plnily zábavné úkoly s metodou Mensa NTC learning. 

Úkoly byly připraveny nejen ve všech třídách, v tělocvičně, herně, ale i na školní zahradě 

a v celé naší ulici. Děti si pamatovaly značky i počty aut, kolik máme listnatých a 

jehličnatých stromů, házely míčem na koš, navlékaly korálky, přiřazovaly dopravní 

značky, hrály třídní pexeso s obrázky vlajek a určovaly i světadíl ve kterém se země 

nachází atp. 

Mensa NTC learning ve škole  

V pořadí šlo již o třetí projekt spolupráce MŠ Koníček se ZŠ Staňkova.  

Tentokrát jsme s celou třídou předškoláků autobusem dorazili do budovy ZŠ Staňkova, 

kde nás již čekaly děti 4. ročníku. Školáci byli značně namotivovaní třídní učitelkou paní 

Pravcovou. Již týden ve svém volném čase pro naše děti připravovali úkoly spojené 

s metodou Mensa NTC learning. Vše se odehrálo v tělocvičně školy, kde předškolní děti 

ve skupinkách po 3 – 4 na žíněnkách plnily úkoly a tím získávaly razítka pro konečný 

diplom. Ve zbylém čase jsme si nejen prošli třídu i navštívenou školu, ale děti 4. třídy 

stihly zhodnotit, že jim setkání něco přineslo a naši předškoláci neskrývali nadšení 

z vyznění celé akce. 

 

Oba projekty jsou částečně zdokumentovány ve fotogalerii na webu Mensy i školy. 

 

Práce s rodiči 

 

Začátkem školního roku jsem všechny rodiče upozornila na naši práci s touto metodou 

na úvodní rodičovské schůzce. Zde také byli rodiče vyzváni k účasti na schůzce jen o této 

metodě. Tam byli podrobně seznámeni se vznikem metody a především s jejím smyslem. 

Proběhla i ukázka didaktických materiálů a práce s nimi. Rodiče byli vyzváni k participaci 



na metodě Mensa NTC learning při hře se svým dítětem ve škole i mimo ni. /Chůze po 

venkovních barevných čárách, hry s míčem, logické vyhledávání informací v dětských 

knihách atp./ 

Rodiče naší školy mají možnost si vypůjčit metodickou příručku „IQ dítěte – výzva pro 

rodiče“ od jednoho ze zakladatelů této metody Dr. Ranka Rajoviče i další odbornou 

literaturu zabývající se rozvojem myšlení dětí. 

 

 

Naše původní nápady s metodou Mensa NTC learning 

 

Jedinečné na naší škole je motorické cvičení chozením po barevných čárách. 

Nejdůležitější je, že chůze je všemi dětmi prováděna minimálně dvakrát za den po celý 

rok a v poměrně velkém rozsahu. Každá třída má svoji barvu čáry a po ní všechny děti 

jdou od budovy školy až na školní zahradu. Nejstarší děti mají navíc namalovánu i velkou 

osmičku, na které se učí pravidlo zipu. Čáry mají různou šíři, délku i zaklikacení – to vše 

s ohledem na věk dětí.  

Celý minulý školní rok jsme v předškolní třídě denně provozovali tzv. „NTC rozcvičku“, 

kdy si děti po příchodu do MŠ vybírají za pomoci učitelky individuální úkol z připravených 

her doporučených Mensou: Logico, Dobble, Barvínek, Duchové, logické hry od firmy 

Smart games, Sudoku, stavby dle předlohy či jiných činností. Tato práce je velmi 

intenzivní a právě díky ní poměrně rychle poznáváme individuální preference dětí, 

zvýšené či naopak neuspokojivé znalosti z některé oblasti vzdělávání a v neposlední řadě 

vyzrálost volních vlastností. Získáváme tím velmi důležité informace, se kterými dále 

pracujeme. 

Nejstarší děti ve volných chvílích /např. při čekání na oběd/ hrají tzv. „třídní pexeso“. 

Je to velká dřevěná krabice umístěná na zdi, rozčleněná na 36 polí, které se nechají 

jednotlivě otáčet. Do políček vkládáme obrázky: nejdříve dopravních značek, později 

vlajek států a značky aut. Nadšení z této hry nevyprchalo ani v posledních dnech 

docházky dětí. 

 
Jen pro úplnost dodávám, že každodenní samozřejmostí jsou pro nás rozcvičky, které 

vždy začínají točením a v jejichž průběhu dále procvičujeme motoriku dětí. 

Díky metodě Mensa NTC learning jsme naučili děti každou volnou chvilku trávit hrou 

s míči. 

Závěrem bych jen řekla, že práce s touto metodou baví nás i děti, proto v ní budeme 

pokračovat. 

 
      Bc. Dagmar Jičínská 

      ředitelka Mateřské školy Koníček 

 

V Pardubicích 10. 7. 2015 


