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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Testování	  IQ	  Mensou	  ČR	  

V	  červnu	  2014	  proběhlo	  na	  naší	  škole	  ve	  spolupráci	  s	  Mensou	  testování	  
nadaných	  dětí.	  Testování	  se	  zúčastnilo	  52	  dětí,	  z	  toho	  17	  dětí	  ve	  věku	  5–7	  let.	  	  

Individuální	  přístup	  k	  dětem	  (i-‐	  cíle	  a	  i-‐	  plány)	  

Na	  každý	  školní	  rok	  vytyčujeme	  ve	  spolupráci	  s	  rodiči	  a	  žáky	  individuální	  cíle	  pro	  
každého	  žáka.	  Od	  školního	  roku	  2010–2011	  mají	  všichni	  žáci	  školy	  
individualizované	  učební	  plány.	  Učivo	  je	  tak	  šité	  na	  míru	  jak	  pro	  nadané	  děti,	  tak	  
pro	  ty,	  kteří	  toho	  zvládnou	  méně.	  V	  souvislosti	  s	  tím	  máme	  na	  naší	  škole	  učivo	  
členěno	  na	  3	  úrovně	  –	  rozšiřující,	  kmenové	  a	  přizpůsobené.	  	  Na	  některé	  
předměty	  jsou	  děti	  podle	  toho	  rozdělené	  do	  skupin.	  

Rozšířená	  forma	  výuky	  daného	  předmětu	  obnáší	  např.	  náročnější	  úkoly,	  práci	  se	  
složitějšími	  texty,	  četbu	  v	  originále,	  portfolio	  v	  daném	  předmětu,	  vyhledávání	  
zajímavostí,	  přípravu	  referátů,	  prezentací	  a	  projektů,	  účast	  na	  soutěžích,	  větší	  
prostor	  pro	  samostatnou	  práci	  či	  práci	  ve	  skupině	  se	  stejně	  šikovnými	  dětmi,	  
dobrovolné	  domácí	  úkoly	  atd.	  	  

Když	  děti	  objevují	  svůj	  talent	  	  

Od	  září	  2014	  začala	  DDM	  Nová	  generace	  při	  ZŠ	  Sion	  opět	  rozvíjet	  talenty	  mnoha	  
dětí.	  	  

Děti	  měly	  možnost	  vybrat	  si	  z	  řady	  zajímavých	  kroužků	  -‐	  psát	  školní	  časopis,	  
chodit	  do	  historického	  nebo	  mensa	  klubu,	  hrát	  divadlo,	  zkoumat	  přírodu,	  
konverzovat	  ve	  španělštině,	  francouzštině	  i	  angličtině,	  působit	  ve	  výtvarném	  
ateliéru,	  hrát	  na	  hudební	  nástroje	  nebo	  zkusit	  florbal...	  a	  bylo	  toho	  mnohem	  víc!	  
Vše	  se	  dozvíte	  na	  stránkách:	  http://www.sion.cz/ddm/www/	  

Kroužky	  pro	  nadané	  děti	  	  

1. Mensa	  klub	  
Ø zcela	  nový	  kroužek	  	  
Ø určen	  dětem	  od	  1.	  do	  6.	  třídy	  
Ø děti	  se	  účastnily	  exkurzí,	  setkávaly	  se	  se	  zajímavými	  lidmi,	  

diskutovaly	  o	  poutavých	  tématech,	  hrály	  různé	  hry,	  luštily	  šifry	  atd.	  	  
2. Matematika	  pro	  nadané	  

Ø kroužek	  určen	  dětem	  od	  5.	  do	  9.	  třídy	  



Ø zde	  děti	  řešily	  různé	  logické	  úlohy,	  hlavolamy,	  zajímavé	  
matematické	  problémy	  a	  připravovaly	  se	  na	  matematické	  soutěže	  	  

3. Kroužek	  deskových	  her	  
Ø určen	  pro	  1.–4.	  třídu	  	  
Ø zde	  se	  děti	  mohly	  naučit	  zcela	  nové	  strategické,	  logické	  či	  karetní	  

hry	  a	  zúčastnit	  se	  několika	  turnajů	  v	  deskových	  hrách	  	  

DofE	  klub	  (Mezinárodní	  cena	  vévody	  z	  Edinburghu)	  	  

Ø určeno	  pro	  žáky	  8.–9.	  třídy	  
Ø bronzová	  expedice	  DofE	  –	  tým	  z	  deváté	  třídy	  splnil	  podmínky	  bronzové	  

úrovně	  Mezinárodní	  ceny	  vévody	  z	  Edinburghu	  
Ø po	  celý	  rok	  žáci	  plnili	  oblasti	  dovednost,	  sportovní	  aktivita	  a	  

dobrovolnictví	  
Ø třešničkou	  na	  dortu	  byla	  expedice,	  jejímž	  cílem	  bylo	  dobré	  fungování	  v	  

týmu	  a	  pomoc	  v	  národní	  kulturní	  památce	  Hospital	  Kuks	  	  
Ø 12.	  6.	  odjeli	  úspěšní	  členové	  týmu	  do	  Prahy	  na	  slavnostní	  předání	  cen	  	  

Tvoříme,	  soutěžíme	  ...	  a	  vítězíme...	  

K	  70.	  výročí	  osvobození	  a	  konce	  druhé	  světové	  války	  vyhlásil	  Institut	  Terezínské	  
iniciativy	  výtvarně-‐literární	  soutěž	  s	  tématem	  Návraty	  a	  nenávraty.	  Námořníci	  ze	  
čtvrté,	  druhé	  a	  první	  třídy	  natočili	  krátké	  video,	  které	  bylo	  inspirováno	  knihou	  
O	  chlapci,	  který	  se	  nestal	  číslem.	  Odborná	  komise	  vybrala	  z	  celkem	  430	  
soutěžních	  prací	  jejich	  video	  mezi	  nejzdařilejší.	  V	  pondělí	  13.	  4.	  se	  tak	  dva	  
zástupci	  vydali	  do	  Prahy	  na	  předávání	  cen,	  besedu	  s	  pamětnicí	  a	  prohlídku	  
výstavy	  o	  dějinách	  židovské	  školy.	  Video	  můžete	  zhlédnout	  v	  naší	  videogalerii.	  

Aktivity	  a	  úspěchy	  naší	  školy	  v	  roce	  2014/2015	  

Zde	  je	  možné	  se	  dočíst	  o	  úspěších	  našich	  žáků:	  

http://www.sion.cz/skola/index.php/uspechy-‐nasich-‐zaku	  

Zde	  je	  možné	  se	  dozvědět	  více	  o	  aktivitách	  naší	  školy:	  

http://www.sion.cz/skola/index.php/zaci/13-‐aktuality/aktuality-‐obecne	  

Mgr.	  Hana	  Kopistová	  
školní	  speciální	  pedagog	  

V	  Hradci	  Králové,	  dne	  31.	  července	  2015	  


