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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Ve	  školním	  roce	  2014/15	  pokračovala	  činnost	  Klubu	  Mensy	  ČR	  při	  ZŠ	  Sirotkova.	  
Schůzky	  klubu	  probíhaly	  1x	  za	  14	  dní	  a	  trvaly	  90	  minut.	  I	  v	  uplynulém	  školním	  
roce	  se	  střídaly	  schůzky	  herní,	  které	  vedou	  k	  rozvíjení	  logických,	  strategických	  a	  
kooperativních	  schopností	  dětí	  se	  schůzkami	  tematickými.	  Ve	  školním	  roce	  
2014/15	  jsme	  zavedli	  novinku	  v	  podobě	  jednotícího	  tématu,	  které	  jednotlivé	  
schůzky	  klubu	  spojovalo	  a	  tvořilo	  vodicí	  linku	  celého	  školního	  roku	  činnosti	  
klubu.	  Do	  přípravy	  jednotlivých	  tematických	  schůzek	  se	  zapojili	  učitelé	  různých	  
předmětových	  komisí.	  V	  uplynulém	  roce	  bylo	  tímto	  jednotícím	  tématem	  téma	  
Strom,	  které	  nabídlo	  mnoho	  různých	  aktivit	  pokrývajících	  nejrůznější	  oblasti	  
zájmu	  dětí.	  Na	  první	  tematické	  schůzce	  vznikl	  krásný	  dvoumetrový	  strom,	  který	  
děti	  pomalovaly	  a	  umístily	  na	  chodbu	  školy.	  Strom	  Mensovník	  se	  stal	  jakousi	  
kronikou	  činnosti	  klubu,	  do	  jeho	  koruny	  děti	  v	  průběhu	  celého	  roku	  přidávaly	  
výstupy	  jednotlivých	  tematických	  schůzek.	  Na	  Mensovníku	  se	  tak	  ocitly	  dětmi	  
vyrobené	  papíry	  ze	  schůzky	  ruční	  papír,	  listy	  popsané	  neviditelným	  inkoustem,	  
rodokmeny	  dětí,	  pracovní	  listy	  ze	  schůzky	  „strom	  ve	  vztahu	  ke	  svému	  okolí“,	  
fotografie	  ze	  schůzky	  „kdo	  zde	  bydlí“,	  vánoční	  přání	  v	  různých	  jazycích	  ze	  
schůzky	  zaměřené	  na	  jazykovědu	  i	  další	  „poklady“	  ze	  schůzek	  klubu.	  Jednotící	  
téma	  se	  nám	  velmi	  osvědčilo	  a	  tímto	  směrem	  budeme	  zřejmě	  pokračovat	  i	  v	  roce	  
následujícím,	  pouze	  s	  novým	  tématem.	  

Herní	  schůzky	  byly	  již	  tradičně	  doplňovány	  šiframi,	  hlavolamy	  a	  logickými	  
hádankami,	  které	  letos	  paní	  učitelka	  připravovala	  jako	  schůzky	  detektivní	  a	  
pátrací.	  

Pro	  příští	  rok	  plánujeme	  změnu	  režimu	  schůzek	  –	  místo	  delší	  schůzky	  1x	  za	  14	  
dní	  zavedeme	  schůzky	  každý	  týden	  s	  délkou	  60	  minut,	  děti	  tak	  nebudou	  muset	  
přemýšlet,	  zda	  schůzka	  v	  tomto	  týdnu	  je	  či	  není.	  Dvě	  schůzky	  v	  měsíci	  budou	  
vždy	  herní,	  jedna	  schůzka	  bude	  zaměřená	  na	  šifrovací,	  logické	  a	  matematické	  
úlohy	  a	  jedna	  schůzka	  v	  měsíci	  bude	  tematická.	  Tématem	  pro	  školní	  rok	  
2015/16	  se	  stane	  Voda.	  
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