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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

ZŠ	  Vojnovičova	  v	  Ústí	  nad	  Labem	  vytváří	  podmínky	  pro	  rozvoj	  a	  vzdělávání	  nadaných	  
dětí.	  Již	  několik	  let	  na	  naší	  škole	  funguje	  Klub	  nadaných	  dětí,	  který	  úzce	  spolupracuje	  se	  
školním	  (žákovským)	  parlamentem.	  Dále	  na	  škole	  fungují	  kroužky	  zaměřené	  na	  
rozvíjení	  intelektových	  schopností	  a	  logického	  myšlení.	  Jde	  o	  kroužky	  Kostička,	  Kostka,	  
Kroužek	  objevitelů,	  Šachy	  a	  Mediální	  výchova.	  Také	  máme	  kroužky	  zaměřené	  na	  
všestranný	  rozvoj	  dětí:	  sportovní	  a	  umělecky	  zaměřený	  (taneční)	  kroužek.	  

Na	  naší	  škole	  má	  celý	  učitelský	  kolektiv	  zájem	  obohacovat	  učivo	  o	  specifické	  úkoly,	  které	  
prohlubují	  úroveň	  vzdělávání	  našich	  žáků.	  Je	  to	  umožněno	  i	  tím,	  že	  jsou	  ve	  třídách	  
počítače	  a	  interaktivní	  tabule.	  Také	  je	  na	  škole	  počítačová	  učebna,	  která	  je	  denně	  plně	  
využita.	  V	  matematice	  jsou	  používány	  při	  výuce	  interaktivní	  učebnice	  Fraus	  a	  program	  
Geogebra.	  

Každoročně	  se	  žáci	  naší	  školy	  účastní	  Logické	  olympiády,	  mezinárodní	  matematické	  
soutěže	  Klokan	  a	  Deskohraní	  v	  Praze.	  Na	  Deskohraní	  vyhráli	  naši	  žáci	  v	  hlavním	  turnaji	  
5	  hlavních	  cen	  a	  byli	  úspěšní	  i	  ve	  vedlejších	  turnajích.	  

Soutěže	  v	  přehledu:	  	  

• Matematická	  olympiáda,	  
• Einsteinova	  hádanka	  –	  úspěšnost	  u	  34	  žáků,	  
• Logická	  olympiáda	  –	  42	  žáků,	  z	  toho	  3	  žáci	  postup	  do	  krajského	  kola,	  
• Sudoku,	  Piškvorky	  a	  Teoretické	  soutěže	  ve	  třídách,	  
• matematická	  soutěž	  Pythagoriáda	  –	  74	  žáků,	  3	  žáci	  postup	  do	  okresního	  kola,	  
• matematická	  soutěž	  Klokan	  –	  celkem	  266	  žáků.	  

V	  rámci	  motivace	  k	  přírodovědným	  předmětům	  nás	  na	  škole	  navštívil	  prof.	  Jan	  Kopka,	  
který	  dětem	  přednášel	  téma	  Magických	  čtverců	  a	  zároveň	  žáci	  navštívili	  Dny	  vědy	  na	  
UJEPu.	  

Naše	  škola	  se	  také	  intenzivně	  věnuje	  výuce	  cizích	  jazyků.	  Anglický	  jazyk	  učíme	  již	  od	  1.	  
ročníků,	  později	  se	  přidává	  jazyk	  německý.	  Úzce	  spolupracujeme	  se	  školou	  v	  německém	  
Chemnitz,	  jedná	  se	  i	  o	  výměnné	  pobyty	  žáků.	  	  

Škola	  spolupracuje	  s	  Mensou	  také	  tím,	  že	  se	  každoročně	  účastní	  konference	  „Mensa	  pro	  
rozvoj	  nadání“,	  kde	  získává	  cennou	  inspiraci	  pro	  svoji	  další	  činnost.	  
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