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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Výroční	  zpráva	  z	  činnosti	  Modré	  třídy	  MŠ	  Holýšov	  a	  herního	  klubu	  Maxík,	  
ve	  školním	  roce	  2012–2013,	  	  v	  návaznosti	  na	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR.	  

Z	  velké	  části	  šlo	  o	  uplatňování	  principů	  metody	  NTC	  systému	  učení.	  Prvky	  této	  
metody	  byly	  průběžně	  vkládány	  do	  denního	  režimu,	  ve	  volných	  režimových	  
momentech.	  	  U	  částí	  dětí	  se	  jednalo	  o	  návaznost	  z	  předešlého	  školního	  roku,	  kdy	  
jsme	  se	  zaměřili	  převážně	  na	  motorická	  cvičení,	  otáčení	  kolem	  osy	  a	  akomodaci	  
oka	  v	  rámci	  her	  s	  míči	  či	  míčky,	  na	  práci	  se	  zákazovými	  značkami	  a	  na	  značky	  aut	  
s	  asociačními	  hádankami,	  což	  odpovídalo	  věkové	  skupině	  dětí	  3–4,	  či	  5	  let.	  

V	  letošním	  školním	  roce	  jsme	  na	  toto	  navázali	  a	  přidali	  jsme	  v	  oblasti	  
abstraktních	  znaků	  aktivity	  s	  vlajkami	  států	  s	  asociačními	  obrázky.	  Dále	  jsme	  
mimo	  běžné	  výtvarné	  činnosti	  zařadili	  kreslení	  komiksů	  a	  záznam	  příběhu	  
do	  myšlenkové	  mapy.	  	  Toto	  odpovídalo	  věkové	  skupině	  5–6	  let.	  	  

V	  průběhu	  školního	  roku	  byly	  vytvořeny	  ve	  spolupráci	  s	  Dětskou	  Mensou	  
internetové	  stránky	  a	  následně	  průběžně	  doplňovány	  fotografie	  z	  aktivit	  
souvisejících	  nejen	  z	  NTC	  systémem	  učení,	  ale	  také	  s	  posilováním	  kognitivních	  
dovedností.	  Toto	  směrem	  k	  práci	  ve	  třídě,	  ale	  také	  k	  hernímu	  klubu.	  V	  rámci	  
internetových	  stránek	  herního	  klubu	  byl	  vytvořen	  seznam	  společenských	  her	  s	  
demonstračními	  fotografiemi	  a	  videosekvencemi.	  	  

V	  prostorách	  MŠ	  byla	  uskutečněna	  odpoledne	  se	  společenskými	  	  hrami	  a	  
uskutečnila	  se	  také	  sobotní	  herní	  odpoledne	  pro	  veřejnost	  na	  tvrzi	  v	  Puclicích.	  

Z	  příspěvků	  rodičů	  z	  herních	  odpolední	  byly	  dokoupeny	  nové	  společenské	  hry	  
pro	  děti	  předškolního	  věku.	  

Odkazy	  

• Vybrané	  aktivity	  Modré	  třídy	  MŠ	  Holýšov:	  
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&ceid=58&archiv=1	  

• Vybrané	  aktivity	  herního	  klubu	  Maxík:	  
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&ceid=1&archiv=1	  

• Seznam	  her	  vhodných	  pro	  děti,	  doprovázený	  fotografiemi	  a	  videosekvencemi:	  
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=13	  



	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   3.	  12.	  2009	   Marie	  Čermáková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   17.	  4.	  2010	   Marie	  Čermáková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   13.	  8.	  2011	   Marie	  Čermáková	  

	  

Marie	  Čermáková	  
učitelka	  v	  Modré	  třídě	  MŠ	  Holýšov	  

V	  Holýšově,	  dne	  24.	  května	  2013	  


