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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Všechna oddělení školky (děti ve věku 2-7 let) se zapojila do aktivit spojených 
s Mensa NTC Learning. Do denního režimu byly zahrnuty chvilky pro NTC rozvoj 
abstraktního myšlení a asociace a koordinační cvičení. Před budovou školky byly namalovány 
dráhy, po kterých děti nacvičovaly chození po čáře a skákání panáka. 
 
Prakticky vypadala téměř denní práce učitelek s NTC následovně: 

1) děti se každý den točily kolem své osy (záznamem v třídní knize bylo docíleno 
postupného plánovaného zvyšování zátěže)  

2) následovala práce se značkami aut a s říkankami (dvakrát týdně byla posílena doba 
práce s NTC) – během roku bylo vyvinuto několik her a aktivit, které děti využívaly. 
Vznikla barevná laminovaná auta se suchým zipem, na které se přilepovaly značky dle 
určitého klíče (prvé písmeno značky, barva na značce, pořadí značky v řadě atd.) Děti 
s auty plnily úkoly a reagovaly na povel v okamžiku, kdy byla zavolána říkanka jejich 
auta (využívali jsme i píseň od Z. Svěráka) 

3) Při dopolední procházce venku děti spolu s paní učitelkou fotily auta konkrétní 
jedné značky, kterou si v tento den určily (vzaly s sebou A5 značku auta a s tou se pak 
fotily). Pokud se jim povedlo auto najít, řekly říkanku a u auta se vyfotily, mohly 
zapsat do seznamu aut datum splnění úkolu. Jednotlivá oddělení školky tak spolu 
závodila, kdo najde ke konci roku nejvíce aut. 

 
Práce s auty děti natolik nadchla, že jsme během roku dostávali fotografie dětí u aut i 
od rodičů (děti je často donutily nějaké těžko dohledatelné auto vyfotit…). Předškolní třída 
ke konci roku našla téměř všechna auta z našeho seznamu. Ten byl v průběhu roku doplněn 
o dalších cca 20 aut, jelikož si děti některá další auta vyžádaly. Auta měla obrovský úspěch a 
tak se v mladších odděleních bude s touto aktivitou pokračovat i v roce 2013/2014. Předškolní 
třída se již těší na vlajky. 
 

Na chodbě školky pak vznikla veliká nástěnka určená Mense ČR, na které se 
rodiče mohou dočíst o zajímavých aktivitách Mensy a hlavně shlédnout fotky děti u aut, které 
„ulovily“. 
 
 V průběhu roku byl zaveden profil školky na http://deti.mensa.cz, jen se bohužel moc 
nedařilo všechny informace aktualizovat. V příštím roce se pokusíme o častější aktualizace. 
 
 V partnerské základní škole Easy Start s.r.o. proběhlo v březnu testování IQ dětí 
od 5 let, kterého se zúčastnilo i jedno z dětí MŠ. 
 



	  
	  
Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   14.	  2.	  2012	   Mgr.	  Bc.	  Kateřina	  Paušová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   6.	  6.	  2013	   Mgr.	  Bc.	  Kateřina	  Paušová	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   8.	  9.	  2013	   Mgr.	  Bc.	  Kateřina	  Paušová	  

	  

Mgr.	  Bc.	  Kateřina	  Paušová	  
Lektor	  AJ	  a	  vedoucí	  aktivit	  pro	  nadané	  děti	  

V	  Plzni,	  dne	  31.	  srpna	  2013	  


