
7. 9. 2016 - zahájení činnosti Klubu nadaných dětí ve šk. roce 2016 /2017, setkání ve škole, seznámení  

                     se s novými členy klubu, seznamovací hry, kvízy,  

21. 9. 2016 -  setkání v městské knihovně Vsetín, program „Jsi na tahu“ – hry na pohotovost,  

                     zručnost, postřeh, spolupráci 

5. 10. 2016 – setkání ve škole v počítačové učebně školy, logické hry, přihlášení na log. olympiádu, 

                     Tangramy 

19. 10. 2016 – setkání ve škole, interaktivní hry, logické hádanky, hry na procvičení paměti a  

                           Pozornosti, hry se slovy   

2. 11. 2016 – setkání v městské knihovně, program „ Jsi na tahu“  smart games hry – Virus, Příšerky … 

16. 11. 2016 – program na vsetínském zámku „ Za dlouhých zimních večerů“ – zhlédnutí výstavy  

                           Vyřezávaného Betléma a vánočních ozdob, tradice, tvořivá dílna zdobení baněk 

7. 12. 2016 – zájezd do Ostravy Vítkovic – animační a interaktivní program „ Malý svět techniky“ 

14. 12. 2016 – setkání v městské knihovně, program „ Jsi na tahu“ – zábavné karetní hry      

11. 01. 2017 – setkání v městské knihovně, program „Jsi na tahu“ – řešení tajů a záhad dle indícií 

25. 01. 2017 – setkání ve škole, zajímavé a logické úlohy, příprava na matematického Kokana 

08. 02. 2017 -  setkání v městské chovně, program „jsi na tahu“ – postřehové hry 

22. 02. 2017 – setkání ve škole, hry se slovy- přesmyčky, rébusy, tvorba slov, interaktivní hry 

                           „ KNIHOVNÍK“, „SUDOKU“ 

01. 03. 2017 – setkání ve škole, hry „Na slepce“ smyslové hry „Deset rozdílů“, „ Psací tabulka“ 

                           „Auta na dálkové ovládání“, Kimovy hry 

15. 03. 2017 – setkání v městské knihovně, program „Jsi na tahu“ hry „Duch“, „Mysterie“ 

29. 03. 2017 – setkání ve škole v přírodovědné učebně, program „ Veselá věda“ – pokusy 

12. 04. 2017 – setkání ve škole, velikonoční tvoření – malování a dekorace vajíček, tradice 

26. 04. 2017 – setkání ve škole, hry na postřeh, paměť, spolupráci – Times up!  

10. 05. 2017 – setkání v městské knihovně, program“ Jsi a tahu“, postřehové a vědomostní hry 

                          doplněné Fair Trade výrobky a besedou 

24. 05. 2017 – setkání ve škole, matematické úlohy jinak /prof. Hejný/ pavučiny, nezbedové, autobus 



07. 06. 2017 – setkání ve škole, „Olympiáda“ – odpoledne plné pohybových her 

21. 06. 2017 – ukončení činnosti klubu v parku „ Minigolf“ 

 

 

                           

            

 

     

                         

 


