
 10. 09. 2014 – zahajovací setkání členů Klubu nadaných dětí ve škole, seznámení se novými členy,  
                           Seznamovací hry, Piškvorková olympiáda  
24. 09. 2014 – setkání ve škole, hry na postřeh, řešení rébusů, osmisměrky, sudoku, křížovky,  
                          Puzzle – soutěž dvojic 

08. 10. 2014 -   setkání  v areálu parku, turnaj v MINIGOLFU 

22. 10. 2014 -  setkání ve škole, řešení hlavolamů, paměťový trénink, znalostní soutěž družstev 

05. 11. 2014 - setkání ve škole s pracovníkem vsetínské hvězdárny, beseda s filmem „Jižní observatoř“ 

                          Vesmírné pexeso – play off 

19. 11. 2014 – Konference v Prostějově 

03. 12. 2014 – setkání v městské knihovně, program „Jsi na tahu“- deskové hry 

17. 12. 2014 – setkání ve škole v tělocvičně, Vánoční Olympiáda – soutěže ve sportovním duchu 

14. 01. 2015 – setkání ve škole, prezentace vlastních deskových her dětmi donesených z domu–          

                           vzájemné seznámení s pravidly 

21. 01. 2015 – setkání ve škole, „Hledání pokladu“ s detektivní zápletkou, rozuzlení po splnění úkolů 

04. 02. 2015 – setkání v městské knihovně, beseda s tvůrci komixů a vlastní tvorba  komixů dětmi 

18. 02. 2015 – setkání ve škole s pracovníkem hvězdárny, beseda zatmění Slunce a Měsíce 

04. 03. 2015 – autobusový výlet do Zlína na interaktivní výstavu „HRY A KLAMY“ 

18. 03. 2015 – setkání v městské knihovně, program „JSI NA TAHU“ – inovované deskové hry  

20. 03. 2015 – návštěva vsetínské hvězdárny, pozorování zatmění Slunce dalekohledem i  

                           přes sklíčka 

08. 04. 2015 – setkání ve škole, hry na cvičení postřehu, řešení pavučin, pyramid, sudoku,  

                          Rébusy, přesmyčky, ukrytá slova 

15. 04. 2015 – setkání v městské knihovně, program „JSI NA TAHU“ dekové hry 

29. 04. 2015 – setkání ve škole s pracovníkem vsetínské hvězdárny, výroba vodních raket 

13. 05. 2015 – setkání na zahradě školy s pracovníkem vsetínské hvězdárny – vypouštění vodních     

                           Raket, soutěž o nejdelší dolet 

27. 05. 2015 – setkání v areálu parku, hra minigolfu, seznámení s pravidly, soutěž dovednosti 

10. 06. 2015 – setkání na vsetínské hvězdárně, prohlídka meteorologické stanice, seznámení s prací 

                          Zaměstnance hvězdárny, pozorování Slunce 

11. 06. 2015 -  akce ve spolupráci s organizací Líska na zahradě školy – „Farmářský den“ – výroba a  

                           Ochutnávka sýrů, ukázka řemesel, praktické ukázky práce s vlnou, hosp. zvířata, 
ukončení práce klubu pro školní rok 2014 / 2015 


