
20. 9. 2017 - zahájení činnosti Klubu nadaných dětí ve šk. roce 2017 /2018, setkání ve škole,  

                       Seznámení se s novými členy klubu, seznamovací hry, kvízy,  

27. 9. 2017 -  setkání v městské knihovně Vsetín, program „Jsi na tahu“ – hry se slovy – TIK – TAK, 

                         Soutěž ve slovním fotbalu 

11.  10. 2017 – setkání ve škole v počítačové učebně školy, logické hry, přihlášení na log. olympiádu, 

                           Tangramy 

25. 10. 2017 – návštěva vsetínského zámku, komentovaná prohlídka výstavy hub, seznámení s historií 

                           zámku  

08. 11. 2017 – setkání v městské knihovně, program „ Jsi na tahu“ hry na pohotovost,  

                           zručnost, postřeh, spolupráci 

15. 11. 2017 – program na vsetínském zámku „ Za dlouhých zimních večerů“ – zhlédnutí výstavy  

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

29. 11. 2017 – setkání ve škole, pavučiny, výstaviště, parkety podle profr. Hejného, UBONGO - soutěž 

06. 12. 2017 – setkání v městské knihovně, program „ Jsi na tahu“ s mikulášskou nadílkou, hry – Hurá   

                           zmrzlina, soutěž Kámen nůžky papír      

13. 12.2017 -  setkání ve škole, pečení a zdobení perníčků, hra AKTIVITY 

03. 01. 2018 – setkání ve škole, jednoduché fyzikální pokusy – učebna fyziky, badatelská činnost 

17. 01. 2018 -  setkání v městské knihovně, program „Jsi na tahu“ – zábavné karetní hry 

31. 01. 2018 - setkání ve škole, zajímavé a logické úlohy, příprava na matematického Klokana 

14. 02. 2018 – setkání ve škole, společenská hra Time´s up! Soutěž dvojic 

28. 02. 2018 – setkání ve škole, hry na postřeh, cvičení postřehu, soutěže a kvízy 

14. 03. 2018 – setkání ve škole, magické čtverce a číselné doplňovačky, sudoku , kakuro 

28. 03. 2018 – setkání v městské knihovně, „Jsi na tahu“ - představení nových her, hry týmů 

11. 04. 2018 – setkání ve škole, vytváření křížovek + luštění, ukrytá slova, hádanky 

25. 04. 2018 – setkání ve škole, práce se stavebnicemi GEOMAG, stavby podle plánu 

09. 05. 2018 – setkání ve škole, pohybové hry na podporu vzájemné spolupráce a pomoci 

23. 05. 2018 – setkání v knihovně, beseda s tvůrci komixů, tvorba vlastních komixových příběhů 



06. 06. 2018 – setkání na školní zahradě, „Poznávací stezka“ – orientační běh s plněním úkolů 

20. 06. 2018 – výlet do Olomouce do Pevnosti poznání – výukový program + interaktivní prohlídka 

                           Ukončení práce Klubu nadaných dětí ve školním roce 2017 - 2018 

 

 

  

 


