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Zpráva	  o	  činnosti	  klubu	  nadaných	  dětí	  

Klub	  nadaných	  dětí	  na	  2.	  stupni	  ZŠ	  Břežany	  –	  závěrečná	  zpráva	  

V	  prosinci	  2014	  byl	  na	  škole	  zaveden	  ve	  spolupráci	  s	  Mensou	  České	  republiky	  
Klub	  mimořádně	  nadaných	  dětí.	  Klub	  pro	  2.	  stupeň	  vedla	  Mgr.	  Jana	  Buchtová.	  Do	  
klubu	  se	  přihlásilo	  sedm	  dětí.	  Scházeli	  jsme	  se	  pravidelně	  jednou	  za	  dva	  týdny	  ve	  
čtvrtek	  po	  vyučování.	  	  

Náplň	  jednotlivých	  schůzek	  byla	  různá	  a	  odrážela	  částečně	  i	  zájmy	  a	  přání	  
účastníků.	  Nejvíce	  si	  žáci	  oblíbili	  deskové	  hry,	  pomocí	  kterých	  rozvíjeli	  své	  
vyjadřovací	  schopnosti,	  verbální	  i	  neverbální.	  Řada	  her	  sloužila	  k	  procvičování	  
prostorové	  představivosti	  a	  matematických	  dovedností,	  což	  v	  dnešní	  době	  činí	  
žákům	  poměrně	  často	  obtíže.	  

V	  dalších	  hodinách	  jsme	  luštili	  a	  vytvářeli	  šifry,	  trénovali	  paměť	  pomocí	  
počítačových	  programů.	  Žáky	  zaujaly	  také	  optické	  klamy	  a	  hádanky.	  Na	  jaře	  jsme	  
pomocí	  mikroskopu	  pozorovali	  části	  květu,	  kdy	  si	  žáci	  sami	  připravovali	  
preparáty	  pomocí	  preparačních	  nástrojů.	  

Vyzkoušeli	  jsme	  podpořit	  i	  kreativitu,	  kdy	  jsme	  jedno	  setkání	  věnovali	  přípravě	  
scénářů	  pro	  krátké	  filmy.	  Žáci	  si	  ve	  skupinkách	  vybrali	  námět,	  sepsali	  krátký	  
scénář	  a	  pomůcky,	  které	  budou	  pro	  natočení	  filmu	  nebo	  pořadu	  potřebovat.	  
Příští	  školní	  rok	  pak	  tyto	  filmy	  natočí	  a	  zpracují.	  

Účast	  v	  klubu	  je	  pro	  žáky	  velmi	  přínosná.	  Náplň	  je	  přizpůsobena	  jejich	  potřebám	  
a	  individuálním	  zálibám.	  Motivovat	  žáky	  s	  nadáním	  je	  v	  běžné	  výuce	  náročné	  a	  v	  
klubu	  je	  větší	  prostor	  pro	  individuální	  práci	  s	  jednotlivci.	  A	  především	  pak	  na	  
zábavných	  a	  zajímavých	  úkolech	  rozvíjí	  své	  schopnosti	  a	  dovednosti	  nenásilnou	  
formou.	  Příští	  rok	  bude	  klub	  pokračovat	  snad	  s	  ještě	  větší	  účastí.	  

Mgr.	  Jana	  Buchtová	  
	  

V	  Břežanech,	  dne	  15.	  června	  2015	  


