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věnovat nadaným dětem v jakémkoli věku.
Kdo ho vydává?
Nezisková organizace Z. A. D. E. K., z.s., realizátor
projektu

Letní aktivity
Zlatá horečka
Červen 2018

Talentovník,

jdem

do

toho

společně,

podpořeného statutárním městem Ostrava.
K čemu Vám poslouží?
Naleznete zde informace ze světa podpory nadání, seznam

Teambuilding pro
koordinátory
září 2018

akcí a aktivit pořádaných na podporu nadání zejména na
území statutárního města Ostrava, příklady dobré praxe,
odborné články, užitečné odkazy a třeba i něco pro

Art & science
Září 2018
Tvorba vzdělávacích her
Říjen 2018

www.zadek-ostrava.cz

pobavení. V příloze se můžete těšit na zajímavé pozvánky
na soutěže a akce, které můžete využívat při podpoře
vzdělávání nadaných dětí.
V tomto čísle najdete:
Informace zejména pro koordinátory nadání, příklady z
praxe, informace z pořádaných školení, komentář oddělení
školství MMO, pozvánky na akce a soutěže pro
talentované děti, soutěž pro odběratele Talentovníku a
další.
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, do rukou se Vám nyní dostává druhé
číslo našeho časopisu, které je specificky zaměřeno na
zveřejnění zkušeností a informací přímo od koordinátorů na
území Statutárního města Ostravy. V tomto díle Vám
přinášíme i nadále pozvánky na soutěže pro děti, žáky a
studenty po celý rok.

„Průměrný učitel
vypráví. Dobrý
učitel vysvětluje.
Výborný učitel
ukazuje. Nejlepší
učitel inspiruje.“
Charles Farrar
Browne

,

Výzva
chcete dát o sobě vědět? Napište
nám na e-mail
talentovnik@gmail.com. Uvítáme
příklady dobré praxe, úspěchy
Vašich žáků nebo školy, informace
o akcích na podporu nadání apod.,
které následně uveřejníme v dalším
vydání Talentovníku.
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Koordinátoři nadání
Základní aktivity koordinátorů nadání

Máš zájem dostávat
informace z oblasti podpory
pro nadané děti přímo
osobně? Stačí vyplnit
formulář na níže uvedené
stránce.

•

Osobní odborný růst – podpora a nadání

•

Zajišťování odborných seminářů pro sborovnu

•

Spolupráce s odborníky (pedagogická centra, psychologové, aj.)

•

Identifikace talentovaných žáků

•

Organizace práce s talenty ve škole

•

Aktivity pro talentované žáky (exkurze, setkání s odborníky, badatelské dny, aj.)

•

Navázání spolupráce mezi vzdělávacími stupni (MŠ – ZŠ – SŠ – VŠ)

•

Navázání spolupráce s firmami a odborníky z praxe

•

Spousta dalších aktivit spojených s podporou nadání ve Vaší škole

www.zadekostrava.cz/talentovnik

Aktivity pro koordinátory nadání v Ostravě
Znovu připomene náš projekt, pro ty, kteří si neprošli první vydání. Projekt "Ostravský
talentovník, jdem do toho společně" byl spolufinancován statutárním městem Ostrava. Náš
spolek, Z.A.D.E.K. se aktivně podílí na podpoře nadání v Ostravě. Koncept podpory se opírá o
podporu koordinátorů nadání, kteří jsou hlavním pilířem v práci s talenty na všech stupních škol v
Ostravě.
Do této chvíle jsme uspořádali celkem 6 workshopů a schůzek u kulatého stolu. Při prvním
setkání jsme koordinátorům nadání představili náš projekt a cestu, kterou jsme se vydali. Druhá
schůzka byla po netradičním představení účastníků formou seznamovací hry ryze odbornou.
Interaktivní seminář s názvem „Efekt prvního dojmu“ se setkal s mimořádným úspěchem.
Koordinátoři nadání si formou zážitkové metody mohli na vlastní kůži vyzkoušet vybrané
metodické praktiky a postupy pro práci s talenty. Proběhlo představení vzdělávací karetní hra
z naší dílny „Král zlomků“, kterou si mnozí účastníci s nadšením vyzkoušeli. Podobný úspěch
měl i praktický workshop vzdělávací metody eduLARP. Na tomto setkání se koordinátoři zúčastnili
zážitkové hry Memento mori a proměnili se ve členy posádky jaderné ponorky K19. Při hře,
rozboru a zpětné vazbě odehraných rolí zažili
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účastníci transfer do školních lavic a mohli se vcítit do role žáků a propojit zážitky ze hry se
vzděláváním. Na dalším praktickém workshopu si účastníci zahráli eduLARP s názvem Fénix. Na
konferenci Talent Management Ostrava 2018 jsme organizovali vzdělávací zábavu a představili,
jak se dá dělat vzdělání zajímavou formou. Informace o setkání na konferenci Talent Managementu
2018 najdete na oficiální stránce Statutárního města Ostravy (https://www.ostrava.cz/cs/omeste/aktualne/podpora-talentovanych-deti).
Díky podpoření nového projektu „Koordinátoři nadání v akci“ městem Ostrava, jsme na přání
koordinátorů zorganizovali další schůzku přímo na krajském pracovišti NIDV za přítomnosti
krajské koordinátorky Ing. Martiny Jatzkové a vedoucí oddělení školství Ing. Marty Szűcsové
MBA, které odpovídali na dotazy samotných koordinátorů nadání. V úvodu jsme si s koordinátory
tradičně zahráli seznamovací hru, při které se nám povedlo znázornit náš cíl – spolupráce
koordinátorů nejen mezi sebou, ale i ostatními subjekty.
Poslední schůzka proběhla na VŠB, kde se koordinátoři dozvěděli o aktivitách pro školy,
volnočasových kroužcích, soutěžích pro nadané děti pořádané VŠB apod.. Dále se na této schůzce
představil spolek PROXIMA se svým projektem a možností financování nejrůznějších aktivit pro
nadané děti.
I nadále připravujeme další odborné besedy, praktické workshopy a již v září teambuilding
koordinátorů nadání nejen z Ostravy. Zveme koordinátory nadání škol z celého území MSK.
Díky podpoře města Ostravy, se nám daří vytvářet stále se rozrůstající efektivní skupinu
nadšených pedagogů-koordinátorů nadání, která bude ve své škole organizovat podporu rozvoje
talentovaných dětí. Jedním z našich důležitých cílů je motivovat pedagogy, tím že získají jiný
náhled na práci s dětmi a jejich rozvoj.

Nejbližší aktivity pro
koordinátory nadání
Název: Teambuilding pro krajské koordinátory nadání
Termín: září 2018
Název: Praktický workshop – tvorba vzdělávacích her
Termín: říjen 2018
Odborní garanti: Bc. Jiří Szűcs, Bc. Radek Morys
*přihlásit se můžete zde: www.zadek-ostrava.cz/
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Příklady dobré praxe – díl 2
V minulém vydání, jsme Vám poskytli příklady z praxe přímo ze škol a vzdělávacích institucí.
Informace o tom, kdo co pořádá a jakým směrem děti motivují a podporují. Nyní jsme pro Vás
připravili články, které osobně napsali přímo zainteresovaní koordinátoři a ředitelé škol. Za tyto
články velice děkujeme a oceňujeme dobu, kterou tomuto tématu věnovali. I do budoucna rádi
přivítáme, každý příspěvek, který nám pošlete. Je velice důležité sdílet mezi sebou informace a
pomáhat si tak tím. Zejména proto, že ne všichni koordinátoři mohou být na všech setkání.

Základní škola Ostrava – Stará Bělá
Pracovní listy pro nadané žáky
V průběhu projektu „Kde jsou naše talenty“ realizovaného na naší škole, vyvstala potřeba vhodných
úkolů pro nadané žáky v rámci výuky. Učitel většinou nedisponuje takovým časem, aby úlohy
vymýšlel ve výuce a často ani mimo ni. Začali jsme tedy hledat a našli vhodné pracovní listy
s úlohami pro nadané žáky, které školní koordinátor vytiskl a připravil k dalšímu širšímu použití na
naší škole. Jedná se především o pracovní listy pro žáky 1. stupně ZŠ.
Zde jsou odkazy na webové stránky, kde jsou tyto úlohy volně ke stažení:
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--pracovni-listy--cesky-jazyk
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--pracovni-listy--matematika
Dále jsme zakoupili literaturu, která obsahuje zásobníky úloh, nebo vede učitele, jak tyto úlohy
vytvářet.
•

Fořtík, Fořtíková: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Portál

•

Budínová, Bažková, Vaňurová, Durnová: Matematika pro bystré a nadané žáky – úlohy pro
1. stupeň ZŠ, jejich rodiče a učitele, Edica

•

Budínová, Bažková: Matematika pro bystré a nadané žáky – úlohy pro 2. stupeň ZŠ a
víceletých gymnázií, jejich rodiče a učitele, Edica

•

Nakladatelství Didaktis vydává sérii Koumák (pro druháky, třeťáky a čtvrťáky)

Další možností, je objednávka úloh FortIQ na stránkách www.fortiq.cz.
Mgr. Markéta Jurišicová, Základní škola Ostrava – Stará Bělá
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Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello
Čím se bavíme na Gymnáziu, ZŠ a MŠ Hello?
Probrat ze zimního spánku a zahřát mozkové závity na vyšší obrátky jsme se pokoušeli žáky 1. i 2.
stupně při netradiční hodině matematiky. Spolu s PaedDr. Jiřím Rozehnalem, krajským metodikem
péče o nadané, se vydali po stopách Pythagorase, hledat trojúhelníková a čtvercová čísla.
S pedagogy pak sdílel náměty, jak rozvíjet nadané žáky v hodinách matematiky. Díky podpoře
Magistrátu města Ostravy nejmenší matematici nadšeně odhalují na iPadech tajemství Matemága, ti
větší zase mohli popustit uzdu fantazii a na SVČ Ostrčilova si vyzkoušet 3D tisk a 3D modelování.
A na co se těšíme v květnu, po návratu ze školy v přírodě?
Děti z Klubu nadaných dětí se nemůžou dočkat akce Chemie v kuchyni, která proběhne
v laboratořích VŠB-TU. Pedagogy 9. a 10. května čekají 2 dny se společností QIIDO, která
poodhalí více typologii nadaných a poradí, jak v praxi rozvíjet v souladu jejich IQ i EQ.
Hana Hlaváčková, koordinátorka nadání

Základní škola A. Hrdličky
Moderní jazykové vzdělávání na Hrdličkách otevírá studentům dveře
Kvalitní jazykové vzdělávání považujeme na ZŠ A. Hrdličky 1638 v Ostravě-Porubě, vzhledem
k dlouhodobému zaměření školy, za klíčové. Připravujeme žáky k mezinárodním cambridgeským
zkouškám v jazyce anglickém YLE, KET a PET a v k mezinárodním zkouškám v jazyce německém
Fit in Deutsch 1 a 2 (pořádaným Goethovým institutem). Spolupracujeme s Jazykovou školou Hello
a jako partnerská škola jsme za naši práci získali certifikát oficiální Cambridge Preparation Centre –
přípravné centrum pro přípravu žáků k mezinárodním zkouškám na ZŠ a jako jedna z mála
základních škol v Ostravě jsme vysoce úspěšní ve skládání zkoušek na úrovni B1, někteří žáci
dokonce úrovně B2, což jsou úrovně vyšší, než předpokládá Rámcový vzdělávací program. Na naší
škole nabízíme ucelený přípravný systém od 3. – 9. ročníku s možností každoročně se připravovat
ke zkoušce dané úrovně. V současné době se počet žáků skládajících mezinárodně uznávané
Cambridge zkoušky pohybuje ročně na naší škole okolo 50, ale stále stoupá v závislosti na vysoké
úspěšnosti žáků. Pořádáme také odborná setkávání s rodiči, kde vysvětlujeme důležitost jazykové
vybavenosti každého studenta v současném světě.
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Naše škola byla v minulosti zařazena do sítě vybraných škol Oxford Quality School, což přispělo ke
kvalitě výuky angličtiny na naší škole. Pořádáme výjezdy do zahraničí, kde si žáci mohou
vyzkoušet nabyté jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Pořádáme besedy s rodilými mluvčími
anglického jazyka, spolupracujeme s rodilými mluvčími v anglickém i francouzském jazyce.
Pravidelně vychází školní cizojazyčný časopis Giraffe. Naši žáci se úspěšně účastní konverzačních
soutěží v cizích jazycích a jsou v nich úspěšní. Připravujeme mnoho různých projektů (Děti dětem –
programy pro předškolní děti v anglickém jazyce), vyzývací soutěže v jazyce anglickém na I. a II.
stupni pro ostravské školy (Aleš Hrdlička Challenge, Let´s Play with English).
Vyučujeme podle moderních učebnic s využitím moderních metod a množstvím názorných a
doplňkových materiálů. Připravujeme pro žáky mnoho doplňkových matriálů k procvičení a
rozšíření učiva. Využíváme metodu CLIL jako doplňkovou metodu ke zvýšení jazykových
kompetencí našich žáků (HV, VV, M, Př, AJ s výukou jiných obsahů atd.).
Jazykové znalosti v současnosti představují jednu z klíčových kompetencí pracovního i mimo
pracovního života. Pokročilá znalost alespoň jedné cizí řeči, s jasným důrazem na angličtinu jakožto
nejuniverzálněji používaný jazyk, představuje výhodu nejen na trhu práce. Ve věku informační
společnosti a s rozvojem internetu a komunikačních technologií znalost cizích jazyků nabývá na
důležitosti i v běžném mimopracovním životě. Zvyšující se nároky zaměstnavatelů na jazykovou
vybavenost pracovníků či uchazečů o zaměstnání, jako i vzrůstající důležitost znalosti cizích jazyků
pro porozumění světu kolem nás, se odrážejí i v nabídce poskytovatelů neformálního vzdělávání. Je
tedy na nás poskytovat našim žákům co největší množství možností a podnětů k rozvíjení jejich
jazykových schopností.
Mgr. Petra Trunkátová, ZŘ
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Děti z Klubu TALENTÍK v Mateřská škola Varenská poznávají nová místa
Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. se od listopadu 2017 začala intenzivně věnovat
nadprůměrně nadaným dětem. Právě pro ně vznikl za finanční podpory statutárního města Ostravy
Klub Talentík, který sdružuje 12 dětí z celé mateřské školy, jež vykazují vzhledem ke svému věku
nejen nadprůměrné nadání, ale zároveň jeví zájem o hlubší učení a bádání.
Díky Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd
na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 mateřská škola obdržela
finanční příspěvek, ze kterého vybavila pro nadprůměrně nadané děti novou učebnu, v níž zajišťuje
jejich pravidelné vzdělávání. Vybavení učebny speciálními didaktickými pomůckami podporuje
chuť a zájem dětí o přírodní vědy. Činnosti dětí jsou zaměřeny na pokusy a objevování z oblasti
chemie, fyziky, biologie, na rozvoj matematických a logických dovedností.
Od ledna 2018 děti pravidelně navštěvují chemickou laboratoř na ZŠO Gen. Píky. Díky této
spolupráci mají děti možnost pod dohledem kvalifikované pedagožky poznat odborné pracoviště.
Dalším zajímavým a výjimečným prostředím, které děti z Klubu Talentík poznaly v březnu 2018,
byla laboratoř lékárny Apavar v centru města. Děti nejprve s maskotem lékárny, žabičkou
Apavarkou, poznávaly nejrůznější léčivé bylinky a poté měly možnost ochutnat a dokonce i
namíchat si své vlastní bylinkové čaje.
Věříme, že činnost klubu silně ovlivní nejen děti samotné, ale i jejich rodiče, kteří budou nadání
svých dětí nadále rozvíjet a podporovat. Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za velkou podporu,
bez které by výše uvedené aktivity nebylo možné realizovat.
Mgr. Stanislava Korcová, Bc. Jana Richterová

Za zaslané články ještě jednou moc děkujeme a doufáme, že jich bude jen
přibývat.
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Možnosti pro žáky - POZVÁNKY
Centrum pro talentovanou mládež
Online - přihlašování do kurzů spuštěno
Centrum pro talentovanou mládež je nezisková organizace, která umožňuje motivovaným dětem
nahlédnout do oborů, které je zajímají prostřednictvím Objevitelských sobot, příměstských táborů a
online kurzů. Pro studenty je Centrum spíše takovou virtuální střední školou, ve které studují
online, v angličtině a připravují se ve spolupráci s lektory na složení mezinárodních zkoušek nebo
přijímacích zkoušek na své vysněné univerzity.
Aktuálně probíhá přihlašování do Letního táboru CTM (PORG Libeň, 23. - 27. července 2018). Pro
malé objevitele jsou připravená nejrůznější témata. Nabídka kurzů/ táborů je různorodá: škola
kosmonautiky, mapování okolí Libně, poznávání přírody, chemické pokusy nebo programování
Legorobotů.
Prvních 200 studentů získává stipendium z dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků ZŠ
a SŠ ve výši 5 000 Kč z kurzovného.(převzato z www.talentovani.cz)
www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty/letni-program-1
www.ctm-academy.cz/online

U6 – Úžasný svět techniky
Česká televize- ČT Déčko vysílá v pondělí a neděli vědomostní soutěž družstev Základních škol
(5členné družstvo ve věku 13-14 let), oborově se soutěž týká zejména techniky.
Podrobnosti na: decko.ceskatelevize.cz/u6

IT SPY
Elitní IT soutěž, hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol.
Soutěž organizují české a slovenské univerzity a jejich IT fakulty a společnost Profinit. Odbornou
záštitu soutěži udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a
obchodu.
Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a
to nejpozději do 16. 9. 2018. Informace na: www.itspy.cz
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Máte šikovné žáky se zájmem o přírodní vědy?
Rádi byste jim umožnili další rozvoj, na který nezbývá ve škole prostor?
Informujte své žáky a studenty o projektu TALNET.
Talnet - projekt péče o talentovanou mládež se zájmem o
přírodní vědy - úspěšně kombinuje prezenční a online
formu studia, díky které je většina jeho aktivit dostupná
bez ohledu na geografické a časové omezení studentů.
Mladí lidé ve věku 13 – 19 let si mohou vybrat z témat v
oborech

astronomie,

fyziky,

matematiky,

biologie,

chemie, geografie i z aplikovaných disciplín, jako jsou
meteorologie, modelování, nebo programovatelné automaty. Aktivity vedou instruktoři a odborníci
z MFF UK, PřF UK, ČVUT a dalších pracovišť.

Talnet nabízí tyto aktivity:
- kombinované kurzy (T-kurzy) - online výuka a obhajoba individuálního projektu,
- prezenční soustředění, která umožňují příležitost osobně poznat podobně zaměřené vrstevníky,
- odborné exkurze (T-exkurze) na zajímavá pracoviště s online přípravou,
- mezinárodní aktivity, při nichž se mohou setkat čeští a zahraniční studenti z podobně
zaměřených projektů z Německa, Slovenska a Španělska při online aktivitách i na společných
soustředěních, nebo ve formě účasti v mezinárodním diskuzním fóru nadaných dětí a mládeže,
- možnost testování osobnosti a konzultací, např. v oblasti způsobů učení, motivace, kritického
myšlení.
Kromě možnosti vzdělávání vytváří Talnet prostor, kde se
jeho studenti mohou scházet s odborníky i s ostatními
spolužáky a diskutovat nad tématy, která je zajímají.

Talnet podporuje samostatnost a odvahu řešit problém i další důležité kompetence jako jsou týmová
spolupráce či schopnost formulovat a prezentovat vlastní názor.
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Talnet zastřešuje Národní institut dětí a mládeže a realizuje jej Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy.

Nabídněte svým studentům účast v Talnetu
Registrace do T-kurzů probíhá na www.talnet.cz, kde také najdete více informací.

Dosavadní zkušenosti učitelů a ředitelů s Talnetem na škole:
Nároky na školu jsou minimální, ale škola může hodně získat. Výsledky ukazují, že studenti
"neposedové" získali smysluplnou činnost, které se mohou věnovat nad rámec výuky. Na některých
školách se osvědčilo zavedení volitelného předmětu Přírodní vědy online pod vedením jednoho z
učitelů na škole, kde mají studenti možnost pracovat v kurzech, které si vyberou. Jiné školy
podporují studenty tím, že jim umožní přístup na internet nebo do laboratoře.

Kontakty:
Stanislav Zelenda, vedoucí projektu, email: stanislav.zelenda@talnet.cz, tel: 22191 2705
Vojtěch Tutr, komunikace a PR, email: vojtech.tutr@talnet.cz, tel: 22191 2704

Festival Art&Science 2018
6. 9. 2018
Hlavní myšlenkou festivalu Art&Science je ukázat krásu ve vědě a zároveň, že v umění je kus vědy.
Během jednoho dne a večera chceme představit univerzitu v jiném světle – nejen techniku a
výzkum VŠB-TUO, ale také kreativní akademiky, zaměstnance a studenty, kteří mají zajímavé
přesahy do jiných oblastí.

Více na webových stránkách: http://artandscience.vsb.cz/cs/o-akci/

12

Talentovník, 2. vydání

www.zadek-ostrava.cz

Odborné okénko
Časopis Svět nadání
Svět nadání je odborný internetový časopis, vychází 2x ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat
původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k problematice nadání.
Časopis je prostorem pro sdílení nových poznatků a zkušeností všech, kteří se zabývají výzkumem
nadání nebo pracují s talentovanou a tvořivou populací dětí či dospělých. Časopis je však také
příležitostí pro vzájemné propojování odborníků různých specializací, kteří chtějí hledat a
objevovat cesty a způsoby, jak talenty kultivovat a rozvíjet.
Kde ho naleznete? Na stránkách www.talentovani.cz
Doporučujeme článek autorky Ivany Smítkové- Psychologická identifikace dětí s dvojí
výjimečností. Naleznete ho v aktuálním čísle časopisu Svět nadání.
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Závěrečné slovo
O slovo na závěr jsme požádali vedoucí oddělení školství (odbor školství
a sportu MMO)
Bilingvní a cizojazyčná výuka 2018/19
Program Talent management 2019
Aktuálně mohou mateřské, základní a střední školy využít možnost,
kterou skýtá právě vyhlášené 2. kolo programu na podporu
bilingvní a cizojazyčné výuky na školní rok 2018/19. Posuňte dál
Ing. Marta Szűcsová, MBA

svou školu ve výuce cizích jazyků. Začněte třeba s výukou

anglického jazyka napříč předměty v 1. či 2. třídě anebo s přípravou svých žáků na jazykovou
zkoušku. Město poskytuje finanční prostředky na platy pedagogů, na pomůcky, na jazykové
vzdělávání pro pedagogy… Více naleznete na stránkách www.ostrava.cz. Lhůta pro podání
žádostí je od 23.07.2018 do 06.08.2018.
V září vyhlásí město Ostrava již čtvrtý ročník dotačního programu na podporu vzdělávání
v oblasti technických a přírodních věd a talent management. Oddělení školství spolu s komisí
rady města pro vzdělávání vědu a výzkum připravuje podmínky programu. Podporu nadání chceme
posunout zase o kousíček dál. Mezi priority bude patřit podpora a vzdělávání pedagogů, rozvoj
práce koordinátorů nadání ve školách, vyhledávání talentů, péče o rozvoj nadání, spolupráce
odborníků firem se školami, spolupráce mezi jednotlivými stupni vzdělávání, příprava na
olympiády … Na podmínkách programu se intenzivně pracuje. Postupně zapracováváme do
podmínek programu náměty škol, společností, firem. Jsme otevřeni novým pohledům a
přístupům. Máte nápad či námět, chybělo něco v podmínkách programu pro letošní rok?
Limitovalo nebo brzdilo něco Vaši práci s nadanými? Zavolejte nebo napište. Kontakt:
mszucsova@ostrava.cz, 737225298.
Děkuji všem školám, neziskovým organizacím i firmám za realizaci projektů a zajímavé
aktivity, které podporují nadání. Přeji všem příjemné léto!
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Nástěnka
Zajímavé weby:

Šiřte to dál
Talentovník je
distribuován všem
ředitelům škol na území
SMO.

www.Centrumnadani.cz
www.nadanedeti.cz
www.talnet.cz
www.deti.menza.cz

Chtěli byste i Vy dostávat
Talentovník přímo do své
e-mailové schránky?
Neváhejte a vyplňte krátký
formulář pro odběr na našich
stránkách

www.nidv.cz
www.talent-nadani.cz
www.nadanijetrebarozvijet.cz
www.logickaolympiada.cz
www.talentovani.cz

www.zadek-ostrava.cz/talentovnik

www.nuv.cz
www.fortiq.cz.
www.itspy.cz
www.ctm-academy.cz

Zlatá horečka
Zapsaný spolek, Z.A.D.E.K. Vás zve na jedinečný zážitek, který se bude
odehrávat v oblasti Zlatých hor v termínu 29.6- 1.7.2018. Informace, najdete na
našich webových stránkách www.zadek-ostrava.cz. Nezapomeňte, že z
tohoto kurzu si neodnesete jen „kus zlata“.
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Soutěž
Poznej, co je na obrázku a vyhraj…
Vyhrávají 3 nejrychlejší!

Své tipy nám můžete zaslat na e-mail
zadek.info@gmail.com
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