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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Vážená paní, vážený pane, 
 

v únoru 2013 vznikl na Základní škole a mateřské škole Hello Klub nadaných 
dětí (dále jen KND). Členství v KND jsme nabídli nejen dětem a žákům z naší MŠ a 
ZŠ, ale také dětem a žákům z MŠ a ZŠ největšího ostravského obvodu Ostrava – Jih. 
Kromě níže uvedených akcí jsme pro děti a žáky organizovali tzv. Odpoledne 
chytrých hlav. Taktéž děti mohly navštěvovat kroužek Zábavné matematiky. Velmi se 
nám osvědčila spolupráce se studenty Ostravské univerzity.  
 
 
Aktivity Klubu nadaných dětí při MŠ Hello 

 
 
Aktivity Klubu nadaných dětí při ZŠ Hello 
 

 
datum nabídka 

28.2.2013 
16:00 – 18:30, čtvrtek 

 

Kouzla s interaktivní tabulí – 1. část 
Zábavná matematika – 2. část 
 

8.3.2013 
15:00 – 18:30, pátek 

 

Jan Zrzavý, Božská hra 
(vzdělávací program o malíři Janu Zrzavém, návštěva 
interaktivní expozice, vstupné 20,00 Kč) 
 

28.3.2013 
9:00 – 13:00, čtvrtek 

 

Výlet za Pánem prstenů 
(beseda o Novém Zélandu a Austrálii, ve škole lze zajistit oběd, 
cena 56 Kč)  
 

11.4.2013 
16:00 – 18:30, čtvrtek 

 

Lovy beze zbraní, ale i s nimi 
(beseda se členem mysliveckého sdružení) 
 

25.4.2013 
16:00 – 18:30, čtvrtek 

Jak se dělá počítačová animace 
(QQ studio Ostrava – technologie animovaného filmu, vstupné 

termín téma praktické 
Únor 2013 Není král jako král Šachový souboj 
Březen 2013 Proč funguje naše tělo Workshop studentů Ostr. university 
Duben 2013 Jak vyrobit papír Prakt.výroba ručního papíru 
Květen 2013 Indiánské bubnování Bubnování na bubny Bonga 
Červen 2013 Cesta do lesa Výlet do Bělského lesa 
Červenec (Srpen) 2013  Hello Summer Camp 



 50,00 Kč) 
 

9.5.2013 
16:00 – 18:30, čtvrtek 

 

Co skrývá U6 
(exkurze do Dolních Vítkovic, vstupné 50,00 Kč) 
 

23.5.2013 
16:00 – 18:30, čtvrtek 

 

Deskové hry, hlavolamy, sudoku a zajímavé křížovky 
 

8.6.2013 
sobota nebo neděle 

(dle počasí) 
přesunuto na září 2013 

 

Jaké bude zítra počasí?  
(výstup na Lysou horu, spojeno s návštěvou meteorologické 
stanice) 
 

20.6.2013 
16:00 – 18:30, čtvrtek 

 

Sportovní odpoledne na hřišti školy 
(souboj všestrannosti) 

červenec/srpen 2013 Hello Summer Camp 
 
Kontaktní osoby:  
Mgr. Alena Tůmová 
 

reditelka@helloskola.cz 775 345 369 

Bc. Denisa Šnajdrová 
 

denisa.snajdrova@seznam.cz  721 640 811 

Bc. Jan Hampl 
 

venator@seznam.cz 607 594 298 

Radmila Kuboňová kubonova@helloteddy.cz 733 530 656 
 

	  	  

	  

Mgr.	  Alena	  Tůmová	  	  
ředitelka	  školy	  

V	  Ostravě,	  dne	  11.	  září	  2013	  


