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MALÝ ŠKOLÁK MALÝ ŠKOLÁK MALÝ ŠKOLÁK MALÝ ŠKOLÁK ––––    PONDĚLÍ 16,00 PONDĚLÍ 16,00 PONDĚLÍ 16,00 PONDĚLÍ 16,00 ----18,0018,0018,0018,00    
Nový kroužek Centra nadání Malý školák nabízí ucelený kurz předškolní přípravy, jehož úkolem je 
připravit děti v předškolním věku na úspěšný vstup do první třídy. Budeme se spolu celý rok setkávat 
nad individuálními úkoly a společnými aktivitami na téma rozvoje řeči, grafomotoriky, základních 
matematických představ, vnímání času a prostoru, zrakového a sluchového vnímání, paměti, 
pracovních návyků a dalších dovedností, které malý školák potřebuje. A to vše hravou a dětem 
nevtíravou formou pod vedením poradenské psycholožky s širokou praxí. Doporučeno pro děti ve 
věku 4 - 6 let. Nultá zkušební hodina proběhne v pondělí 8. 10. 2012 od 16,00 v CN. Cena: 
2400,-Kč/pololetí (13 lekcí). Přihlašování mailem na info@centrumnadani.cz.  
 
LEKTORKA: Mgr. Petra Narwa 

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Během studia i po jeho 
ukončení v roce 2005 pracovala s dětmi a mladými lidmi z nejrůznějších skupin (sídlištní 
kultura, mladí lidé s psychotickým onemocněním, lidé po poškození mozku, děti s 
vícečetným postižením a jejich rodiče). Je praktikující psycholožkou Centra nadání pro 
diagnostiku intelektových schopností a rozumového nadání u dětí. Má tři malé děti, které 
jsou jí nekonečnou inspirací pro každodenní praxi. 
 
 
FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA ––––    STŘEDA 16,00 STŘEDA 16,00 STŘEDA 16,00 STŘEDA 16,00 ––––    18,0018,0018,0018,00    

Figurková školička je originální výuková metoda zaměřená na rozvoj 
dětského intelektu. Je určená pro děti ve věku od 3 do 8 let, jakýchkoli 
duševních dispozic. Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže 
zaujme každého, i děti s poruchami učení nebo soustředění. Metodika se 
opírá o šachovnici a šachové figurky, děti se ale neučí šachy. Šachovnice 
je úžasný přesně definovaný prostor, trochu složitější síť. V tomto 

prostoru je možné připravit tisíce různorodých úloh, které zahrnují počítání, geometrické vnímání, 
prostorovou orientaci, vnímání pohybu; je také dobrým prostorem jak pro paměťové úlohy, tak pro 
úlohy rozvíjející tvořivou logiku. 
Hlavní autorkou metodiky je mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová. Takřka deset let 
připravovala a testovala cesty, jak prostřednictvím šachového prostředí rozvíjet konkrétní intelektuální 
dovednosti u dětí. Více informací na stránce www.figurka.net. Lekce FŠ budou probíhat v CN každou 
středu v čase 16,00 – 17,00. Přihlašování na www.figurka64.com.   
 
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY ––––    PÁTEK 16,00 PÁTEK 16,00 PÁTEK 16,00 PÁTEK 16,00 ––––    18,0018,0018,0018,00    
Pravidelné kroužky zábavné logiky si kladou za cíl především představit dětem netradiční logické hry, 
hádanky, rébusy a pracovní listy, které rozvíjejí a podporují nadání v oblasti logického myšlení. 
Činnosti kroužku u dětí rozvíjejí schopnost logického uvažování, rychlost myšlení, početní schopnosti, 
dále také slovní zásobu a porozumění textu. Náš klub je vybaven celou řadou společenských 
a deskových her, stejně jako individuálních hlavolamů určených pro mladší školní děti. Starší školní 
děti se mohou těšit především na zapeklité intelektové úlohy z dílny Vaška Fořtíka, stejně jako 
na deskové strategické hry. Při pravidelné účasti dítěte můžeme zajistit, že výsledky tréninku budou 
znatelné již během krátké doby. Doporučeno pro děti ve věku 4 - 15let. 
Přihlašování na www.centrumnadani.cz v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ 
LOGIKY. Cena: 1900,-Kč/pololetí. 
 
LEKTOR: Václav Fořtík 

Václav Fořtík byl v období 2002 – 2006 předsedou Mensy ČR, nyní je výkonným 
ředitelem Centra nadání. Více než 15 let se věnuje tvorbě zábavných testů, hádanek, 
hlavolamů a soutěží. Je autorem řady publikací s tímto tématem. Byl pořadatelem 10 
ročníků setkání příznivců sci-fi a fantasy Pragocon, zakladatel a předseda sci-fi klubu 
Terminus, 14 let předseda literární soutěže O loutnu Barda Marigolda. Od r. 2002 
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pravidelně pořádá zábavně-vzdělávací campy pro nadané děti a mládež v oblasti 
tvůrčího psaní, rozvoje logiky, IT, RPG a dramatiky. Od r. 2010 vede kroužky zábavné logiky v Centru nadání a 
od r. 2012 rozšiřuje jejich síť na více než 30 škol po celé ČR. 
 


