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Zpráva o činnosti
školy spolupracující s Mensou ČR
Celoroční aktivity
Zajímavá matematika pro nadané žáky s podpůrným opatřením 1. a 2. stupně
na 1. stupni v průběhu výuky (Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel).
Během školního roku měli žáci zavedenou hodinu matematiky, která byla
v běžném rozvrhu a realizovala se každých 14 dní. Tato aktivita byla určena pro
10 žáků od 1. do 5. třídy. Byly zde dvě skupiny - 1. - 4. třída a druhá byla pro žáky
z pátých tříd.
Klub deskových her byl určen pro žáky 1. a 2. stupně, uskutečňoval se každý
týden po vyučování. ( Mgr. R. Mazáková, Mgr. G. Sacherová, Mgr. Z.Balek, Ing. J.
Kotmel). Tento klub navštěvovali žáci od 1 do 7. třídy.
Pravidelné setkávání na rozšíření znalostí v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně.
(Ing. Alena Čiháková)
Během školního roku učitelé poskytovali pracovní listy žákům, kteří si
rozšiřovali učivo nad rámec základního učivo. V tomto směru škola požádala
o pomoc v poskytnutí pracovních listů ZŠ Hálkova, Olomouc.

Během školního roku se naši žáci účastnili těchto soutěží:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Přírodovědný klokan
Logická olympiáda
(na prvním stupni 61 žáků, na druhém stupni 44 žáků). Letos se
kvalifikovala do krajského kola Sára Erbenová (7. B). Je nutné vyzvednout i
výkon Anety Erbenové, která mezi všemi žáky – od druhé do páté třídy –
naší školy obsadila velmi pěkné 8. místo.
SLOT, ICT
Matematické olympiády (krajské kolo)
Český jazyk
Pythagoriáda
Anglický jazyk (krajské kolo)
Zeměpisná olympiáda
Matematický klokan

Projekty pro 1. a 2. stupeň pro zainteresované žáky
Přednášky s bývalými absolventy školy:
•
•
•

Záchrana antilopy v Senegalu
Co je to genetika?
Kresba - kombinované obrazy

V předvánočním čase připravili učitelé pro své žáky překvapení - trochu jinou
výukou, než na kterou jsou běžně zvyklí. Do školy jsme v pátek 16. prosince
pozvali bývalé absolventky Markétu Grúňovou a Ninu Grúňovou. Markéta se již
deset let podílí na ochraně kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Pro
žáky si připravila poutavé vyprávění o své práci, o výuce senegalských dětí a
navíc nabídla ochutnávku ibiškového čaje. V lednu odjíždí zpět do Senegalu kvůli
evidenci mláďat narozených v letošním roce. Druhá část dopoledne byla
věnována práci s kresbou. Nina žákům ukázala možnosti ztvárnění zdánlivě
neslučitelných námětů a žákům odkryla jejich často nerozeznaný výtvarný
potenciál. Celý program probíhal v rámci podpory nadaných žáků a těch, kteří se
chtějí dozvědět něco navíc. Zúčastnilo se ho zhruba 60 dětí z 1. až 9. třídy.
Ukázky netradiční výuky se do konce tohoto školního roku budou opakovat ještě
dvakrát. Pokud se chcete dozvědět více o programu záchrany antilopy Derbyho,
navštivte tyto webové stránky: http://www.derbianus.cz/na-cem-pracujeme/k
To, jak pracovali naši žáci, si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových
stránkách naší školy.
Seminář na téma Rakousko - 4 cykly:
•
•
•
•

Zeměpisný,
Kulinářský,
Hudební
Cestovní

Laboratorní práce pro žáky 1. a 2. stupně
Ve čtvrtek 23. března jsme si s žáky naší školy zašli udělat laboratorní práci do
laboratoří na Střední školu informatiky a služeb. Naši pracovní skupinu tvořili
žáci od první do deváté třídy, kteří mají chuť dělat něco nad rámec výuky.
V laboratořích si pro nás studenti čtvrtého ročníku oboru Aplikovaná chemie
připravili několik zajímavých pokusů. Tyto pokusy se všem velmi líbily, hlavně
našim nejmenším. Druhou část naší návštěvy tvořila laboratorní práce, do které
už se aktivně zapojili naši žáci. Každý si mohl vyzkoušet základní chemické
dovednosti: rozpouštění látek, skládání filtračního papíru i vlastní filtraci. Právě
ta byla naším hlavním úkolem. Všichni žáci se snažili a práce je bavila. Hlavně
na každém bylo vidět, že chemie není nuda.
Na závěr bych chtěl poděkovat učitelům a studentům SŠIS.
Mgr. V. Kacetl

Projektová práce
•

Cílená projektová práce žákyně 3. B (Sofie Geislerová) a žákyň 7. B (S.
Erbenová, A. Kubíková) webové stránky školy.

Školení učitelů
•
•

Matematika pro 1. a 2. stupeň
Kritické čtení pro 2. stupeň

Spolupráce s PPP
•
•

Během školního roku došlo k ukončení diagnostiky nadaných žáků v naší
škole.
Pro žáky v I. stupni PO je vypracován PLPP, pro žáky v 2. stupni je
vypracován IVP - výuka anglického jazyka.

Školní poradenské pracoviště
Zhodnocení práce s nadanými žáky a žáky, kteří mají vnitřní motivaci pracovat
nad rámec povinných povinností.
Budou opět kluby deskových her pro I. a II. stupeň, výuka anglického jazyka nad
rámec povinných hodin, hodina matematiky pro zvídavé žáky na I. stupni.
Spolupráce se školami, kteří pracují s nadanými žáky.
Ing. Alena Čiháková
zástupce ředitele, výchovný poradce
Ve Dvoře Králové nad Labem,
dne 6. června 2017

