
09. 09. 2015 – zahájení činnosti Klubu nadaných dětí, setkání ve škole, hádanky, hlavolamy, šifry,       

                          luštění záhad – detektivní týmy 

23. 09. 2015 – setkání ve škole, interaktivní hraní, logické úlohy, hry se slovy 

30. 09. 2015 – setkání v Městské knihovně, program „Světlo pro světlušku“, poznávání světa  

                           nevidomých 

14. 10. 2015 – setkání v Městské knihovně, program „Jsi na tahu“ strategické deskové hry 

04. 11. 2015 – setkání ve škole, beseda s pracovníkem vsetínské hvězdárny, program –„Jak vznikají 

                           oblaka a déšť?“ (meteorologie, inverze, druhy oblaků…) 

11. 11. 2015 – setkání v Městské knihovně, program „Jsi na tahu“ – karetní a kostkové hry – Kanasta,  

                           Uno, Poker, pirátské kostky, Marťanské kostky, Magická čísla 

02. 12. 2015 – setkání ve škole, dětské rébusy – pyramida, sudoku, přesmyčky, barevné sudoku, 

                          včelí tanečky, logické počítačové hry s vánoční tématikou 

16. 12. 2015 – návštěva Vsetínského zámku, zhlédnutí výstavy betlémů, vánoční tradice, výroba  

                          ozdob 

06. 01. 2016 – setkání v Městské knihovně, program „Jsi na tahu“ -  stolní strategické hry – DIXI,  

                            Abalone,   

27. 01. 2016 – setkání ve škole s pracovníkem vsetínské hvězdárny, program  - Sluneční soustava 

                          Souhvězdí, krátké naučné filmy o letech lidí a zvířat do Vesmíru  

10. 02. 2016 – setkání ve škole, Enigmatické hádanky, číselné doplňovačky, sudoku, přesmyčky 

24. 02. 2016 – setkání v přírodovědné učebně, program – „ Co se děje v půdě?“ – badatelské činnosti 

09. 03. 2016 - návštěva Vsetínského zámku, Velikonoční tradice, výroba přání a velik. ozdob,  

                          Zhlédnutí výstavy kraslic 

16. 03. 2016 - setkání v Městské knihovně, program „Jsi na tahu“ – motorické hry 

30. 03. 2016 - setkání ve škole s pracovníkem vsetínské hvězdárny, program  - výroba mapy souhvězdí 

13. 04. 2016 -  setkání ve škole, hádanky, znalostní otázky, soutěž „ Puzzliáda“ 

27. 04.2016 -  setkání ve škole, téma: „Naučím tě hru, kterou mám rád“ - vzájemné sdílení 

12. 05. 2016 – návštěva vsetínského zámku, program k 700. výročí Karla IV. 



18. 05. 2016 – setkání ve škole, beseda s pracovníkem vs. hvězdárny, „Vznik Vesmíru“, „Stvoření 

                           Světa“ – pásmo krátkých filmů, soutěže v pexese a skládání puzzle s vesm. Tématikou 

01. 06. 2016 – setkání ve škole, Den dětí s deskovými hrami 

08. 06. 2016 – výlet do Val. Meziříčí na zámek, interaktivní výstava „Kdo si hraje, nezlobí“ a „Dortová  

                            Slavnost 

15. 06. 2016 – závěrečné setkání na hvězdárně, pozorování Slunce, 3D filmy o Vesmíru, beseda, 

                            

 

 


