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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Jsme	  školou,	  která	  již	  několik	  let	  spolupracuje	  s	  Mensou	  ČR.	  Na	  naší	  škole	  stále	  
funguje	  „Severáčkův	  klub	  nadaných	  dětí	  a	  jejich	  rodičů	  –	  HEURÉKA“.	  	  

Tento	  klub	  má	  čtyři	  sekce:	  	  

1. Matematicko-‐přírodovědnou	  (logická	  olympiáda,	  šifrovací	  soutěže,	  
experimenty	  …)	  	  

2. Uměleckou	  (tanec,	  sborový	  i	  sólový	  zpěv,	  dramatika,	  výtvarná	  výchova)	  	  
3. Sportovní	  (plavání)	  	  
4. Herní	  klub	  deskových	  her	  	  

Stejně	  jako	  v	  minulých	  letech	  se	  v	  klubu	  Heuréka	  scházejí	  každou	  středu	  mezi	  
13:30	  a	  15:00	  žáci	  1.	  a	  2.	  stupně,	  kteří	  mají	  zájem	  o	  řešení	  logických	  úloh	  nebo	  
o	  hraní	  logických,	  strategických	  či	  matematických	  her.	  Tyto	  hry	  podporují	  
prostorovou	  představivost,	  abstraktní	  myšlení.	  Žáky	  velmi	  baví	  i	  hry	  vědomostní,	  
vzdělávací	  či	  pohybové.	  Protože	  jde	  o	  hry	  pro	  jednotlivce	  i	  více	  hráčů,	  každý	  si	  
najde	  takovou	  hru,	  která	  mu	  nejvíce	  vyhovuje.	  Návštěvnost	  klubu	  se	  pohybuje	  
kolem	  dvaceti	  žáků.	  Klub	  navštívili	  i	  rodiče	  s	  budoucími	  prvňáčky	  v	  rámci	  Dne	  
otevřených	  dveří.	  Nutno	  dodat,	  že	  čas	  strávený	  v	  Heuréce	  byl	  podstatně	  delší	  
než	  například	  v	  počítačových	  učebnách.	  I	  někteří	  rodiče	  zřejmě	  pochopili,	  že	  
počítač	  nemůže	  rozvinout	  talent	  a	  logické	  myšlení	  tolik	  jako	  třeba	  matematická	  
hra	  či	  hlavolam.	  	  

Na	  základě	  loňské	  i	  předloňské	  pozitivní	  odezvy	  byly	  i	  v	  tomto	  školním	  roce	  
panem	  ředitelem	  Mgr.	  Pavlem	  Černým	  pozvány	  všechny	  paní	  ředitelky	  
českolipských	  mateřských	  škol	  k	  nám	  na	  návštěvu.	  Kromě	  prohlídky	  školní	  
budovy	  a	  učeben	  jim	  náš	  pan	  ředitel	  na	  jednom	  příjemném	  posezení	  také	  nabídl	  
možnost,	  aby	  děti	  z	  mateřských	  škol	  strávily	  dopoledne	  v	  našem	  klubu	  
pro	  nadané	  děti	  Heuréka.	  	  

Této	  nabídky	  využili	  předškoláci	  z	  Mateřské	  školy	  na	  sídlišti	  Sever	  a	  strávili	  
na	  naší	  škole	  příjemné	  dopoledne.	  Navštívili	  totiž	  nejen	  divadelní	  představení,	  
které	  pro	  ně	  připravili	  žáci	  dramatického	  kroužku,	  ale	  i	  v	  Heuréce	  prožili	  hezké	  
dopoledne.	  Vyzkoušeli	  si	  tak	  řadu	  různých	  her	  či	  hlavolamů,	  které	  všechny	  děti	  i	  
jejich	  učitelky	  nepochybně	  zaujaly.	  Doufáme,	  že	  příjemné	  chvíle	  prožité	  
v	  Heuréce	  se	  současně	  staly	  pro	  všechny	  i	  přínosem,	  neboť	  jim	  umožnily	  rozvíjet	  
logické	  myšlení	  a	  znalosti.	  Krom	  toho	  si	  také	  předškoláci	  vyzkoušeli	  i	  hodinu	  
v	  první	  třídě	  formou	  náslechu.	  



Na	  druhém	  stupni	  naší	  školy	  nadále	  pracuje	  biologický	  kroužek,	  který	  se	  zaměřil	  
na	  geologii.	  Pravdou	  je,	  že	  po	  odchodu	  nadšených	  žáků	  9.	  ročníků	  jsme	  nezískali	  
žádná	  ocenění,	  na	  která	  jsme	  byli	  z	  předešlých	  let	  zvyklí.	  Musíme	  počkat,	  až	  se	  
„malí“	  šesťáci	  a	  sedmáci	  otrkají	  a	  získají	  nějaké	  zkušenosti,	  pak	  se	  jistě	  navrátí	  i	  
úspěchy.	  Kroužek	  Chytré	  hlavičky,	  ve	  kterém	  provádějí	  fyzikální	  a	  chemické	  
pokusy	  žáci	  8.	  a	  9.	  tříd	  pod	  vedením	  paní	  učitelky	  Pospíšilové,	  se	  již	  stal	  nedílnou	  
součástí	  rozvrhu	  zájemců	  z	  řad	  žáků	  2.	  stupně.	  Kroužek	  začali	  navštěvovat	  
zájemci	  o	  přírodní	  vědy	  i	  z	  nižších	  tříd	  2.	  stupně.	  Své	  znalosti	  jistě	  uplatní	  při	  
dalším	  studiu	  na	  středních	  školách.	  

Také	  ve	  školním	  roce	  2015/2016	  se	  naši	  žáci	  účastnili	  Logické	  olympiády.	  
Na	  prvním	  stupni	  se	  školního	  kola	  účastnilo	  85	  žáků.	  Školní	  kolo	  proběhlo	  
v	  prvním	  říjnovém	  týdnu.	  Žáci	  druhého	  stupně	  pak	  řešili	  úkoly	  této	  soutěže	  
následující	  týden.	  Těchto	  žáků	  bylo	  110.	  Z	  prvního	  a	  druhého	  stupně	  postoupili	  
dva	  žáci	  do	  krajského	  kola.	  

V	  tomto	  školním	  roce	  také	  proběhlo	  testování	  IQ	  s	  portálem	  PROSKOLY.	  
Testování	  IQ	  s	  Mensou	  ČR	  proběhlo	  na	  začátku	  školního	  roku	  2015/2016.	  Díky	  
přístupu	  k	  testování	  však	  testujeme	  žáky	  se	  souhlasem	  rodičů	  nebo	  na	  jejich	  
přání	  i	  v	  průběhu	  školního	  roku.	  	  

V	  průběhu	  školního	  roku	  2015/2016	  se	  nám	  podařilo	  zrenovovat	  školní	  dílny	  a	  
přijali	  jsme	  i	  kvalifikované	  učitele	  na	  výuku	  dílen,	  a	  proto	  se	  zaměříme	  i	  na	  
výchovu	  talentů	  v	  oblasti	  ručních	  prací.	  

Do	  budoucna	  bychom	  se	  chtěli	  zaměřit	  na	  zapojení	  většího	  počtu	  dětí	  
do	  olympiád.	  Naším	  cílem	  je	  totiž	  zúročit	  práci	  v	  klubu	  větším	  zapojením	  našich	  
žáků	  do	  soutěží	  a	  být	  v	  nich	  co	  nejúspěšnější.	  Rádi	  bychom	  zapojili	  i	  rodiče	  
do	  vedení	  kroužků,	  které	  by	  byly	  zaměřeny	  směrem	  k	  přírodním	  vědám.	  To	  se	  
bohužel	  nedaří.	  

Mgr.	  Jiří	  Vosála	  
zástupce	  ředitele	  školy	  

V	  České	  Lípě,	  dne	  16.	  září	  2016	  


