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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Naše	  MŠ	  Pampeliška	  s	  metodou	  NTC	  učení	  pracovala	  po	  celý	  školní	  rok	  
2015/2016	  v	  obou	  odděleních.	  Na	  začátku	  školního	  roku	  jsme	  uskutečnili	  
„Třídní	  schůzku	  s	  rodiči“,	  kde	  byli	  rodiče	  informováni	  o	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR.	  
Seznámili	  jsme	  je	  s	  metodou	  NTC	  systém	  učení,	  kterou	  realizujeme	  v	  rámci	  
výuky	  s	  dětmi.	  Vysvětlili	  jsme	  jim	  význam,	  jednotlivé	  fáze	  z	  NTC	  systému	  učení	  a	  
seznámili	  je	  s	  konkrétními	  příklady.	  V	  průběhu	  školního	  roku	  proběhla	  praktická	  
ukázka	  NTC	  systému	  učení.	  Virtuálně	  jsme	  se	  s	  rodiči	  a	  dětmi	  přenesli	  do	  Itálie.	  
Rodiče	  spolu	  s	  dětmi	  tvořili	  italskou	  vlajku,	  stavěli	  ze	  sirek	  Šikmou	  věž	  v	  Pise,	  
vyráběli	  pizzu.	  Vyzkoušeli	  si	  práci	  na	  interaktivní	  tabuli.	  Prováděli	  spolu	  s	  dětmi	  
balanční	  cvičení,	  rovnovážná	  cvičení,	  chodili	  po	  čáře,	  cvičili	  s	  míčem.	  Rodičům	  se	  
aktivity	  líbily,	  s	  nadšením	  tvořili,	  cvičili.	  

Prvky	  metody	  NTC	  učení	  jsme	  zařadili	  do	  každodenního	  programu	  školky.	  Denně	  
provádíme	  motorická	  cvičení,	  balanční	  cvičení,	  rotaci	  kolem	  své	  osy.	  Více	  cvičíme	  
s	  míči.	  Ve	  třídě	  hrajeme	  pexesa,	  třídíme	  obrázky	  podle	  barev,	  velikostí.	  Na	  
vycházkách	  s	  dětmi	  vyhledáváme	  obrubníky,	  kde	  děti	  s	  chutí	  trénují	  balanc.	  V	  
lese	  přelézáme	  a	  chodíme	  po	  kmenech	  stromů.	  Každý	  týden	  děti	  seznámíme	  s	  
jedním	  státem	  a	  symboly,	  které	  k	  němu	  patří.	  Vytvoříme	  si	  vlajku,	  ochutnáme	  
typické	  jídlo,	  nápoj,	  seznámíme	  se	  s	  tradicí	  daného	  státu.	  

V	  dubnu	  2016	  proběhlo	  poprvé	  testování	  IQ	  ve	  spolupráci	  s	  Mensou,	  čehož	  
využilo	  více	  než	  30	  rodičů.	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   10.04.2015	   Bc.	  Silvie	  Fuksová,	  Bc.	  Hana	  

Findeisová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   19.05.2015	   Bc.	  Silvie	  Fuksová,	  Bc.	  Hana	  

Findeisová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   11.09.2015	  	  	  	  	  	  Bc.	  Silvie	  Fuksová,	  Bc.	  Hana	  

Findeisová	  

	  

Bc.	  Silvie	  Fuksová	  
učitelka	  MŠ	  

V	  Braňanech,	  dne	  20.	  června	  2016	  


