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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

ZŠ	  Vojnovičova	  v	  Ústí	  nad	  Labem	  již	  řadu	  let	  vytváří	  podmínky	  pro	  rozvoj	  a	  
vzdělávání	  nadaných	  dětí.	  

Celý	  učitelský	  kolektiv	  má	  zájem	  obohacovat	  učivo	  o	  specifické	  úkoly	  ,	  které	  
prohlubují	  úroveň	  vzdělávání	  našich	  žáků.	  Nejedná	  se	  pouze	  o	  vzdělávání,	  ale	  
také	  o	  rozvoj	  dovedností,	  zájmů	  a	  koníčků	  žáků.	  

Na	  škole	  funguje	  kroužky	  Kostička,	  Kostka	  a	  také	  samozřejmě	  Klub	  nadaných	  
dětí.	  Dále	  jsou	  zde	  zastoupeny	  kroužky	  zaměřené	  na	  všestranný	  rozvoj	  dětí-‐	  
sportovní,	  umělecky	  zaměřené-‐	  taneční,	  ale	  i	  vědecky	  zaměřené-‐	  Kroužek	  
objevitelů	  a	  Šachy.	  V	  nich	  rozvíjíme	  intelektové	  schopnosti	  a	  logické	  myšlení	  dětí.	  

Klub	  nadaných	  dětí	  na	  ZŠ	  Vojnovičova	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  pokračuje	  
nadále	  ve	  své	  činnosti	  a	  aktivitách.	  Úzce	  spolupracuje	  se	  Školním-‐	  žákovským	  
parlamentem.	  Jejich	  akce	  se	  navzájem	  prolínají,	  a	  proto	  přikládám	  2	  přílohy	  
týkající	  se	  celkové	  činnosti	  našich	  nadaných	  žáků	  v	  rámci	  i	  nad	  rámec	  školních	  
aktivit.	  	  

Ve	  třídách	  jsou	  již	  samozřejmostí	  počítače	  a	  interaktivní	  tabule.	  Máme	  také	  
počítačovou	  učebnu,	  která	  je	  denně	  plně	  využita.	  

Každoročně-‐	  tedy	  i	  v	  letošním	  a	  loňském	  školním	  roce	  se	  žáci	  účastní	  Logické	  
olympiády,	  mezinárodní	  matematické	  soutěže	  Klokan,	  ale	  také	  např.	  Deskohraní	  
v	  Praze.	  

Na	  škole	  probíhají	  akce	  a	  projekty	  na	  rozvoj	  nejen	  nadání,	  ale	  i	  celkových	  
schopností	  žáků.	  Uvádím	  některé	  zajímavosti	  :	  

Výsledky	  Logické	  olympiády-‐	  říjen	  2014-‐	  nominačního	  kola,	  kategorie	  A	  -‐	  I.	  ST.	  
ZŚ	  ,	  celostátně	  se	  zapojilo	  11	  525	  řešitelů,	  z	  toho	  z	  našeho	  kraje	  609.	  Z	  naší	  školy	  
uspělo	  se	  75	  %	  18	  žáků	  v	  tomto	  pořadí-‐	  1.	  ve	  škole	  a	  48.-‐50.	  v	  kraji	  Hurný	  David,	  
který	  se	  stal	  zároveň	  krajským	  semifinalistou.	  Tato	  zpráva	  je	  jednou	  z	  
nejžhavějších	  novinek.	  

Další	  akce	  z	  loňského	  školního	  roku:	  

Dětský	  letní	  tábor	  v	  Pakoštene	  v	  Chorvatsku-‐	  již	  potřetí	  ozdravný	  a	  zároveň	  
naučný	  letní	  tábor-‐	  měsíc	  srpen.	  

Akce	  Představ	  svého	  zvířecího	  kamaráda-‐	  určená	  pro	  děti	  milující	  a	  mající	  vztah-‐	  
empatii	  ke	  zvířatům-‐	  měsíc	  září.	  



Deskohraní	  v	  Praze-‐	  naše	  úspěchy:	  hlavní	  turnaj	  v	  logické	  hře	  Carcassonne-‐
1.místo	  Štích	  Vojtěch,	  2.	  Endal	  Pavel,	  3.	  Štolfová	  Barbora	  .Logická	  hra	  Scrabble-‐	  
1.Glocknerová	  Julie,	  2.	  Nguyenová	  Trang.	  Hra	  na	  postřeh	  Duch-‐	  2.	  Fiala	  Tadeáš.	  
Mankalové	  hry	  Toguz	  Kumalak-‐	  1.	  Holub	  Ondřej	  ,	  2.	  Pochmann	  Jan,	  3.	  Žahourová	  
Kateřina.	  Hra	  Umí	  prase	  létat-‐2.	  Wilda	  Lukáš,	  3.	  Preissler	  František.	  Akce	  
proběhla	  v	  říjnu.	  

Soutěž	  v	  Yoyování	  	  pro	  zdatné	  žáky,	  kteří	  mají	  postřeh	  a	  šikovné	  ruce-‐	  měsíc	  
listopad.	  

Matematické	  muzeum	  v	  Drážďanech	  Erlebnisland	  Mathematik	  Dresden-‐návštěva	  
žáků	  matematicky	  nadaných	  ,	  ale	  i	  ostatních	  se	  zájmem	  o	  matematiku	  .	  Žáci	  si	  
aktivně	  vyzkoušeli	  např.	  prolézání	  v	  kovové	  konstrukci,	  skládání	  různých	  
obrazců,	  kladkostroj.	  Také	  něco	  z	  historie-‐	  návštěva	  letního	  sídla	  saských	  
kurfiřtů	  Zwingru-‐	  měsíc	  prosinec.	  

Den	  plný	  her-‐	  2	  dny	  plné	  logických	  her,	  např.	  mankalových,	  deskových,	  karetních	  
či	  logických,	  které	  vedou	  k	  rozvoji	  bystrosti,	  paměti	  a	  soustředění,	  ale	  jsou	  také	  
pro	  radost	  a	  potěšení-‐	  měsíc	  prosinec.	  

6.ročník	  soutěže	  Vojnovičovka	  má	  talent,	  kdy	  se	  soutěžilo	  ve	  4	  kategoriích-‐	  hře	  
na	  hudební	  nástroj,	  ve	  zpěvu,	  ve	  sportu	  a	  v	  ostatních	  disciplínách,	  např.	  	  
yoyování	  –	  měsíc	  březen.	  

Akce	  Jarní	  Ústecké	  dětské	  slyšení-‐	  sice	  nemá	  až	  tak	  spojitost	  s	  nadáním,	  ale	  je	  
tuto	  akci	  důležité	  uvést,	  protože	  se	  žáci	  učí	  komunikaci	  a	  celkovému	  jednání	  a	  
postoji	  s	  dospělými	  .	  11	  žáků	  se	  setkalo	  s	  představiteli	  města,	  např.	  náměstkem	  
primátora,	  ředitelem	  Městské	  policie,	  výkonným	  ředitelem	  Městského	  
dopravního	  podniku,	  s	  radním	  města	  a	  zároveň	  ředitelem	  DDM	  UL.	  Dotazy	  byly	  
konstruktivní	  a	  týkaly	  se	  života	  lidí	  v	  UL-‐	  duben.	  

Akce	  Den	  na	  Přírodovědecké	  fakulta	  Univerzity	  J.	  E.	  Purkyně-‐	  žáci	  si	  vyslechli	  
přednášku	  prof.	  RNDr.	  Jana	  Kopky,	  CSc.	  Na	  téma	  Matematika	  trochu	  jinak.	  Poté	  v	  
rámci	  Dny	  vědy	  a	  umění	  měli	  možnost	  pozorovat	  fyzikální	  pokusy	  a	  prohlédnout	  
si	  vývoj	  počítačů.	  Absolvovali	  ukázku	  pokusů	  na	  katedře	  chemie	  a	  geografie-‐	  
měsíc	  duben.	  

Žáci	  umělecky	  nadaní	  absolvovali	  –	  shlédli	  taneční	  představení	  Cikánské	  
kořeny/í	  v	  Severočeském	  divadle	  opery	  a	  baletu	  v	  UL.	  Seznámili	  se	  osobně	  s	  hl.	  
Představitelem	  tan.	  Role	  a	  držitelem	  ceny	  Thalie	  p.	  Gončarovem-‐	  měsíc	  květen.	  

Nemalý	  zájem	  byl	  o	  výlet	  do	  IQ	  Landie	  v	  Liberci,	  kde	  si	  na	  vlastní	  kůži	  	  žáci	  
vyzkoušeli	  výdobytky	  vědy-‐	  květen.	  	  

Toto	  je	  výčet	  našich	  úspěchů	  ,	  ve	  kterých	  hrají	  hlavní	  roli	  šikovní	  žáci,	  ale	  také	  
pedagogové	  -‐	  vedoucí	  těchto	  akcí,	  kterým	  bych	  tímto	  měla	  jistě	  poděkovat.	  
	  

Mgr.	  Dagmar	  Horčičková	  
speciální	  pedagog	  

V	  Ústí	  nad	  Labem,	  dne	  12.10.2014	  


