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Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace a má 
přes 130.000 členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým 2850 členům i veřejnosti intelektuální 
stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí, 
a především přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané 
děti, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, provádí testování IQ veřejnosti.  
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Ostrava má další Klub nadaných d ětí 
 
ZŠ a MŠ Hello ve spolupráci s Mensou ČR zakládá Klub nadaných dětí (KND). Posláním 
klubu je realizovat aktivity, které budou podporovat a rozvíjet schopnosti nadaných dětí. 
Na co se m ůžou děti v KND t ěšit? 

• na řešení zajímavých matematických úloh, rébusů a křížovek 
• na návštěvu zajímavých míst naší planety a pohled do neobvyklé živočišné říše aneb 

cestujeme rychle a levně – prstem po mapě, fotkách a suvenýrech se zkušenými 
průvodci 

• na výpravy za poznáním: exkurze a výlety na tradiční místa s netradičním 
programem, sportovní klání 

• na strategické, logické a zábavné deskové hry a mnoho dalšího 
 
Pro koho je KND? 

• Klub je určen všem dětem od 2. do 5. ročníku základní školy. 
• Je otevřen všem dětem ze základních škol, které prošly testováním IQ Mensy ČR či 

jiným testem IQ u psychologa s výrazně nadprůměrným výsledkem. 
 
Kdy a kde se bude KND scházet? 
První schůzka se koná v úterý, 19. 2. 2013, od 17:00 a zveme děti i rodiče. Dále budou 
schůzky 2x měsíčně, vždy ve čtvrtek (liché týdny) od 16.00 do 18.30 na ZŠ Hello, Fr. 
Formana 268/45. Více se dovíte na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=62 
Nezmeškejte první schůzku!!! 
 
 
Úloha pro bystré hlavy 
Když princ v pravé poledne políbil Růženku, začalo se Šípkové království postupně 
probouzet. Na zámku a v okolí bylo dvě stě lidí, čtvrtina z nich měla svého koně a desetina 
psa. Slepic bylo o třicet více než hus a dohromady měly sedmdesát párů nohou. Holubů bylo 
čtyřikrát více než prasat a měli sto šedesát křídel. Na zámku bylo i 10 koček. Všichni tvorové 
se probouzeli jeden po druhém, každý půl minuty. Kolik hodin odbíjely zámecké hodiny 
v okamžiku, kdy byli všichni probuzeni? 
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