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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

NTC	  nás	  baví	  

Ve	  školním	  roce	  2015/2016	  jsme	  v	  naší	  mateřské	  škole	  úspěšně	  pokračovali	  
v	  aktivitách	  metody	  NTC	  Learning.	  	  

Hned	  v	  září	  se	  děti	  zúčastnily	  Logické	  olympiády	  pořádané	  Mensou	  ČR,	  kde	  se	  
náš	  nejúspěšnější	  řešitel	  umístil	  na	  krásném	  17.–18.	  místě	  v	  rámci	  
Olomouckého	  kraje	  a	  na	  194.–209.	  místě	  v	  rámci	  celé	  republiky.	  

Od	  října	  2015	  jsme	  členy	  Koordinační	  skupiny	  pro	  rozvoj	  nadání	  při	  NIDV	  
Olomouc.	  Při	  pravidelných	  setkáních	  si	  předáváme	  zkušenosti	  a	  náměty	  
s	  pedagogy	  z	  různých	  vzdělávacích	  stupňů	  z	  celého	  regionu	  (MŠ,	  ZŠ,	  SŠ,	  VŠ,	  ZUŠ	  a	  
DDM).	  	  

Naše	  MŠ	  se	  umístila	  na	  2.	  místě	  v	  žebříčku	  nejlépe	  hodnocených	  státních	  MŠ,	  a	  
to	  jak	  za	  rok	  2014,	  tak	  i	  v	  roce	  2015	  v	  rámci	  Olomouckého	  kraje.	  Letos	  usilujeme	  
o	  místo	  nejvyšší.	  

Během	  celého	  školního	  roku	  jsme	  rozšiřovali	  zásobník	  pomůcek	  o	  nové	  značky	  
aut	  a	  vlajky,	  vybavili	  jsme	  třídy	  novými	  logickými	  hrami	  pro	  jednoho	  a	  více	  hráčů	  
–	  mezi	  dětmi	  byli	  oblíbené	  Dobble,	  Magická	  kostka,	  šachy,	  mluvící	  knihy	  od	  Albi,	  
interaktivní	  práce	  na	  koberci	  s	  vyobrazenými	  světadíly,	  jednotlivými	  státy	  a	  
jejich	  symboly.	  

Malé	  děti	  si	  velmi	  užívaly	  pohybových	  činností	  na	  koberci	  s	  panákem,	  
při	  klidových	  činnostech	  ve	  třídě	  děti	  rozvíjely	  své	  intelektové	  schopnosti	  
s	  tabulkami	  Logico	  Primo	  a	  Piccolo	  a	  jednotlivými	  věkově	  rozlišenými	  kartami.	  	  

Všechny	  děti	  si	  postupně	  osvojily	  značky	  aut	  s	  asociačními	  rýmy.	  Při	  pobytu	  
ve	  městě	  si	  je	  děti	  opakovaly	  již	  automaticky.	  

V	  tělovýchovných	  chvilkách	  jsme	  procvičovali	  rotaci	  kolem	  vlastní	  osy	  –	  děti	  si	  
vymyslely	  název	  „motanice“.	  S	  velkou	  oblibou	  se	  děti	  „motaly“	  v	  zimě	  ve	  sněhu	  
nebo	  na	  jaře	  v	  trávě.	  Chůze	  po	  obrubníku	  a	  nerovném	  terénu	  byla	  na	  vycházkách	  
naprostou	  samozřejmostí,	  k	  udržení	  a	  rozvíjení	  rovnováhy	  děti	  využívaly	  
červené	  ohraničení	  cyklistického	  okruhu	  na	  školní	  zahradě.	  

Prvky	  metody	  NTC	  se	  prolínaly	  všemi	  integrovanými	  bloky	  našeho	  ŠVP	  –	  
na	  podzim	  jsme	  si	  kutáleli	  s	  jablíčky	  a	  bramborami,	  v	  zimě	  jsme	  se	  sněhovou	  



koulí	  trefovali	  na	  cíl	  (zeď,	  tabule),	  na	  jaře	  jsme	  zařadili	  do	  činností	  míčové	  hry	  a	  
v	  létě	  si	  děti	  kutálely	  s	  obručí	  nebo	  podbíhaly	  pod	  točícím	  se	  lanem.	  	  

Při	  MS	  v	  ledním	  hokeji	  si	  děti	  na	  tabuli	  umísťovaly	  vlajky	  zúčastněných	  států	  a	  
psaly	  si	  skóre	  jednotlivých	  zápasů.	  Děti	  si	  také	  připravily	  	  italské	  špagety,	  české	  
pečené	  brambory,	  americké	  muffiny.	  

Také	  náš	  Dětský	  den	  se	  nesl	  v	  duchu	  NTC.	  Nazvali	  jsme	  jej	  „Cestujeme	  letem	  
světem“.	  Paní	  učitelky	  si	  připravily	  kostýmy	  typické	  pro	  daný	  stát.	  USA	  
prezentovala	  Socha	  svobody,	  Kanadu	  zastupoval	  hokejista,	  bufet	  s	  občerstvením	  
obsluhovaly	  dvě	  Francouzky,	  nápoje	  připravovala	  bavorská	  výčepní,	  ze	  země	  
tulipánů	  „zavítala“	  Holanďanka,	  z	  Velké	  Británie	  Skotka,	  z	  Ruska	  Marfuška,	  
z	  Egypta	  Kleopatra	  a	  z	  Česka	  česká	  kuchařka	  s	  Honzou.	  Vtipné	  byly	  i	  názvy	  
jednotlivých	  disciplín	  –	  Ruské	  kuželky,	  Bludný	  Holanďan,	  Velká	  pardubická,	  
Japonské	  sushi	  a	  Kanadský	  hokej.	  

Závěr	  školního	  roku	  patřil	  výletu.	  Navštívili	  jsme	  ZOO	  Lešná,	  kde	  jsme	  si	  
prohlédli	  zajímavá	  zvířata	  z	  jednotlivých	  kontinentů.	  

	  

Zdeňka	  Šimurdová	  
učitelka	  v	  MŠ	  Zahradní,	  Zábřeh	  

V	  Zábřehu,	  dne	  19.	  června	  2016	  


