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Úvod 
 

Vážení čtenáři,  

máme zde již třetí vydání Ostravského Talentovníku. Děkujeme 

všem dopisovatelům za náměty, články a zájem, který nás velmi 

těší. Ceníme si všech zaslaných zpráv o úspěšných aktivitách,  

pozvánek na akce a komentářů, které budeme rádi 

prostřednictvím Ostravského Talentovníku šířit. 

Co je Ostravský Talentovník?  

Občasník, který je určen pro všechny, kteří se věnují nebo 

chtějí věnovat nadaným - v jakémkoli věku. 

Kdo ho vydává? 

Nezisková organizace Z.A.D.E.K., z.s., realizátor projektů 

„Talentovník, jdem do toho společně“ a „Koordinátoři 

nadání v akci“ podpořených statutárním městem Ostrava. 

K čemu Vám poslouží?  

Naleznete zde informace ze světa podpory nadání, užitečné 

rady a doporučení. Můžete se podělit s ostatními o své 

zkušenosti, zeptat se, nalézt inspiraci, motivaci. 

V tomto čísle najdete:  

Informace z proběhlých aktivit, plánované akce pro 

koordinátory nadání, příklady dobré praxe, informace 

z pořádaných školení, komentář oddělení školství MMO, 

pozvánky na akce a soutěže pro talentované děti a soutěž pro 

odběratele Ostravského Talentovníku. Nepřehlédněte přílohu 

„Trocha teorie nikoho nezabije“. 

 

 

18. 2. 2019 

Schůzka 

koordinátorů nadání 

26.4. -28.4.  

„Nebeszpečí“ 
Metodický kurz 

pro pedagogy a 

instruktory 

 

 

 
www.zadek-ostrava.cz 
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„Každý, kdo se 

přestane učit je 

starý, ať je mu 

dvacet nebo 

osmdesát. Každý, 

kdo se stále učí, 

zůstává mladý.“ 

Henry Ford 

 

 

 

 

Poznámka realizátorů projektu 

Máme radost, že se projektu, „Koordinátoři nadání v akci“ 

určeného nejen koordinátorům nadání, dostává stále více do 

povědomí pedagogické veřejnosti.   

V minulých měsících se nám podařilo vytvořit  efektivní 

skupinu nadšených pedagogů – koordinátorů nadání, kteří 

již vědí, jak na to! Kde začít a jak koordinovat aktivity na 

podporu a rozvoj talentovaných dětí. Přidejte se, dozvíte se 

jak na to. 

Nebát se, začít a vědět, kde se poradit.  To je, oč tu běží. 

 

 

  

 

 

,  

 

 

 

 

 

                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. 

 

Máš zájem dostávat 

informace z oblasti 

podpory pro nadané děti 

přímo osobně? Stačí 

vyplnit formulář na 

uvedené stránce. 

www.zadek-

ostrava.cz/talentovnik 

mailto:talentovnik@gmail.com
http://www.zadek-ostrava.cz/talentovnik
http://www.zadek-ostrava.cz/talentovnik
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Koordinátoři nadání 

 

V prvním i druhém díle Talentovníku jsme uvedli, co vše by měl mít koordinátor nadání ve své 

gesci, jak se může propojit s ostatními a zefektivnit svou práci, kde hledat informace... Oba díly 

si zpětně můžete najít na http://www.zadek-ostrava.cz/talentovnik/ 

Aktivity pro koordinátory nadání v Ostravě 

Za uplynulý rok jsme uspořádali nespočet workshopů a schůzek u kulatého stolu. Dalším 

posunem byl slibovaný a dlouho očekávaný dvoudenní Teambuilding pro koordinátory nadání. 

Zástupci osmi škol a vzdělávacích institucí se sjeli do turistického resortu Hájenka, nedaleko 

Kopřivnice. Lektoři ze spolku Z.A.D.E.K., vsadili na vzdělávací a zážitkové hry, odborné 

semináře i dobré jídlo. Díky svému přístupu „srdcařů“, navodili výbornou atmosféru, která 

provázela účastníky, jako spojovací nitka, celým víkendem. Odborník na zážitkovou 

pedagogiku Mgr. Radim Kofránek  představil, co vše je a co není zážitková pedagogika, jak 

pomůže zefektivnit a zpříjemnit výuku žákům i vyučujícím.  Vedoucí oddělení školství 

Ostravského Magistrátu Ing. Marta Szűcsová, MBA předala cenné rady a zkušenosti z oblasti 

dotačních programů města. Cílem  teambuildingu bylo nejen vzájemné propojení koordinátorů 

nadání, výměna zkušeností a navázání neformálních vztahů, ale i prohloubení kompetencí v 

zážitkové pedagogice a v sestavování žádostí a realizaci projektů. Kdyby se nás někdo 

před  teambuildingem zeptal, zda víme, že vše dopade podle našich očekávání, odpověděli 

bychom s respektem, že tomu věříme.  Nic jsme neponechali náhodě. Realizační tým jsme 

vytvořili z odborníků na rekreologii, odborníka na zážitkovou pedagogiku, projektového 

manažera, zástupce veřejné správy a kuchařky. Do akce jsme šli s heslem: "Chceš-li zapalovat, 

musíš hořet!" Po tomto nezapomenutelném víkendu hořeli všichni … a věříme, že hoří dodnes. 

 

 

 

 

 

http://www.zadek-ostrava.cz/talentovnik/
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Teambuilding pro koordinátory nadání – zpětná vazba účastníků 

Ahoooooooj kluci, 

Musím říct, že hořím.... děkuji za podpal a udržování ohně. Včera večer jsem si uvědomila, že 

mne bolí mimické svaly a musela jsem se hlídat, abych jim dala chvilkama spočinout..., nedařilo 

se. Úsměv mi vydržel a drží se mě i dnes. Dokonce i kolegové se mne ptají, proč mám takový 

výraz, nebojte... všude Vás chválím. 

Celý víkend byl velmi dobře naplánován. Hrozně moc děkuji, že jsem konečně mohla zažít to, 

co slýchám, že děláme špatně a to je, že se neumíme učit hravě.... Ona ta hravost může propojit 

i jinak nudné aktivity a osvěžit hlavu na další přísun informací. Prostě dát dohromady svým 

způsobem nezáživné sdílení informací s tím, že provětrám hlavu.... 

Nicméně... informace, které jsem načerpala rozhodně nudné nebyly... Rozhodně mne posunuly 

dál a rozhodně  mne obohatily. Děkuji všem. Děkuji Ing. Martě Szücsové, MBA za trpělivý 

přístup a neskutečnou ochotu vše vysvětlit a předat co nejlépe. Děkuji Vám za program, který 

mne hrozně bavil, děkuji kuchařce za skvělé občerstvení a samozřejmě děkuji Jirkovi za úžasné 

fotky a video. Osvěžil se mi úsměv, který stále ještě nevyprchal... A v neposlední řadě děkuji 

všem učitelům, kteří spolu se mnou na tuto akci přijeli - lidé, které to opravdu zajímalo, kteří 

se zapojovali do všech aktivit s hravostí a s nadšením. Toto na školeních opravdu nezažívám. 

A moc děkuji, že takoví lidé, jako byli o tomto víkendu se mnou, jsou. 

Asi Vás zbožňuji... a jste návykoví...  

 

 

 

Ahoj, 

díky moc za teambuilding. Myslím, že právě to společné sdílení a poznávání se je hodně 

užitečné. Moc se mi líbil i program, i když musím říct, že už jsem měla večer hlavu na prasknutí. 

Bylo to velice intenzivní.  
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Teambuilding pro koordinátory nadání - Fotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talentovník, 3. vydání   www.zadek-ostrava.cz 

 

7 

 

Příklady dobré praxe  

V této sekci přinášíme další příklady dobré praxe a místo dlouhého psaní úvodu přeskočíme 

rovnou k představení projektů, které na školách proběhly. 

Základní škola Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804 

Jarmark trochu jinak 

V úterý 16. října na naší základní škole v Ostravě-Porubě, I. Sekaniny 1804 se konal netradiční 

jarmark. Na této akci hrála prim VĚDA. Návštěvníci se mohli ponořit do tajů chemie, fyziky, 

biologie, matematiky a logiky.  Čekala na ně spousta aktivit, u kterých si mohli vědu „osahat“. 

Malí chemikové si vyrobili lávové lampy, nafukovali balónky oxidem uhličitým, který si sami 

připravili, batikovali mléko, shlédli výrobu zubní pasty pro slony a s údivem pozorovali plazící 

se chemické hady. Ve fyzikální sekci navštívili Bublinárium, kde si mohli sami vyrobit velké 

bubliny, seznámili se s vlastnostmi čoček, atmosférického tlaku a zvuku. Roztočili vodní mlýn 

a sestavili si elektrické obvody. V biologické části se děti a jejich rodiče ocitli v podzimní 

přírodě, kde poznávali listnaté a jehličnaté stromy, prohlédli si pod mikroskopem trepky, 

perloočky, žábronožky, klíšťata a další potvůrky. Mohli se pokochat sbírkou hmyzu a brouků a 

popovídat si o nich. Ti, kteří si chtěli promazat mozkové závity, určitě navštívili část věnovanou 

matematice. Řešili šifry, rébusy a pomáhali vyřešit kriminální příběhy.   

To, že akce byla úspěšná, dokazovaly rozzářené oči dětí (ale i dospělých!!). Nic si sice na našem 

jarmarku nekoupili, zato si určitě odnesli spoustu nových a zajímavých informací a zážitků. 

Velké díky patří i žákům, kteří celou akci s pedagogy sekce přírodních věd připravili a 

zorganizovali. Jarmark je jednou z akcí školního projektu Talentárium, jež podporuje 

talentované žáky a žáky se zájmem o přírodovědné předměty. 

Akce proběhla i díky dotaci z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti 

technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 

2019.        

         Mgr. Marta Teichmannová 
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Základní škola, Ostrava – Stará Bělá 

Žáci ZŠ Ostrava-Stará Bělá zapojeni do spolupráce s obcí díky technice z projektu 

V současné době probíhá na území obce Ostrava-Stará Bělá restaurování historické památky, 

kamenného kříže. Celou tuto akci inicioval a zajišťuje místostarosta obce, pan Mgr. Michal 

Hořínek. Na jeho žádost byli žáci devátých tříd postaveni před zajímavý úkol, nakreslit 

a vytisknout zmenšený model tohoto kříže.  

Záměr se uskutečnil formou soutěže v 3D modelování. 

Žáci pracovali na svých modelech od konce září do 

poloviny října, nejdříve pod vedením učitele informatiky, 

později samostatně. Jako předlohu použili fotografie 

kříže. Pomocí pravítka přenášeli rozměry kříže na 

„plátno“ CAD programu Sketch up. U hotových modelů 

se hodnotila především podobnost s originálem a 

přesnost detailů. Ze všech vytvořených prací byly 

vybrány tři nejlepší. Vítězný model jsme vytiskli pomocí 

nové 3D tiskárny, kterou škola zakoupila díky 

„Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu 

zejména v oblasti technických a přírodních věd na území 

statutárního města Ostrava“.  
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Vytištěný model byl ve škole osobně 

předán panu místostarostovi, který 

třem nejlepším tvůrcům poděkoval, 

předal věcné ceny a pozval na 

slavnostní odhalení restaurovaného 

kříže.  

 

 

 

 

 

 

Model bude dále využit na tvorbu formy pro cínové odlitky, 

jež budou předány dárcům opravy kříže. Mezi ně rovněž patří město Ostrava prostřednictvím 

dotačního programu „Fajnový prostor“.  

Díky této soutěži mohli žáci prakticky použít své dovednosti získané ve výuce 

a prostřednictvím nových technologií je i zhmotnit. 

Mgr. Martin Šeděnka 

Základní škola, Ostrava - Stará Bělá 

Školní liga ve hře QUIXO ve Staré Bělé 

Quixo – to jsou piškvorky trochu jinak. Jde o logickou 

deskovou hru, která není tak složitá jako šachy, ale 

strategicky je dostatečně náročná. Školní liga v této 

hře probíhá na naší škole pro žáky 1. stupně. 

Umožňuje nám diagnostikovat kognitivní nadání u 

žáků v jiné než výukové situaci a rozvíjí strategické a logické myšlení.  
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Předností této hry jsou jednoduchá pravidla, takže 

i malé děti velmi rychle pochopí, co mají dělat. 

Jakmile začnete hru hrát, pochopíte její záludnosti, 

stane se pro vás výzvou a vítězství má o to větší 

cenu. V letošním školním roce jsme zahájili teprve 

1. ročník této ligy, máme do ní přihlášeno 30 žáků 

ve 2 kategoriích (2. – 3. třída a 4. – 5. třída) a 

všichni jsou nadšení. 

Mgr. Markéta Jurišicová 

 

Vysoká škola Báňská Ostrava – TU Ostrava 

Technika láká nadané 

Podpora nadaných dětí patří mezi náročné edukační výzvy, které vyžadují zajištění speciálních 

výchovně – vzdělávacích potřeb a adekvátní podmínky k realizaci. Děti nadané a talentované 

často trpí tím, že běžné postupy na školách neuspokojují jejich potřeby. Na tyto požadavky 

reaguje popularizační nabídka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Oddělení popularizace VŠB-TUO se dlouhodobě snaží aktivně přispět k řešení nelehké 

situace nadaných a díky tomu byla v průběhu uplynulých let vybudována ojedinělá funkční 

síť spolupráce mezi univerzitou, MŠ, ZŠ, SŠ a zaměstnavateli v regionu. V rámci takto 

nastavené spolupráce byla realizována celá řada projektů. „Dlouhodobě se snažíme o 

systematickou podporu technicky talentovaných žáků a studentů,“ vysvětluje Jiří Arleth z 

popularizačního oddělení univerzity. Také díky podpoře města Ostrava se VŠB - TUO 

podařilo v průběhu roku 2018 realizovat více než 100 popularizačních akcí, více než šest 

stovek hodin technických kroužků pro děti ze základních a středních škol, desítky 

motivačních soutěží a také čtyři turnusy příměstského technického tábora. Mimořádně pestrá 

nabídka volnočasových aktivit by nebyla možná bez součinnosti popularizace s fakultami a 

celoškolskými pracovišti a bez práce stovek nadšenců napříč univerzitou. Přijďte se 

přesvědčit, že vám VŠB – Technická univerzita Ostrava má co nabídnout. 

Ing. Jiří Arleth 
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Proxima, z.s. 
 

Co umí Proxima? 

Proxima je nezisková organizace, která prostřednictvím 

projektu Science Talent Ostrava, finančně podporovaným 

Statutárním městem Ostravou, umožní aktivním 

nadaným a talentovaným žákům a studentům 

z Ostravy rozvíjet své studijní zájmy. 

Přímou finanční podporu mohou získat studenti, kteří se chtějí účastnit nejrůznějších 

vzdělávacích akcí v Česku nebo i v zahraničí, kteří se hodlají účastnit olympiád či 

mezinárodních soutěží v přírodních vědách, kteří se zapojují do řešení výzkumných úkolů 

pod vedením mentorů. Mohou se rozvíjet samostudiem prostřednictvím vhodně zvolených 

e-learningových kurzů, mohou konzultovat své úmysly s odborníky, které jim můžeme 

pomoci nalézt. 

Společně se scházíme sice nepravidelně, ale nad zajímavými tématy rozvoje komunikačních či 

prezentačních dovedností, s odborníky z Moravskoslezské vědecké knihovny, na univerzitách 

a podobně. 

S kolegy ze spolku EDULUDUS jsme vytvořili program Střepiny světa aneb Objev svůj 

talent. 

Jedná se o originální program pro žáky středních škol a druhého stupně základních škol, 

zaměřený na identifikaci a rozvoj talentů. Hlavním cílem programu je pomoci žákům rozvinout 

svůj potenciál a zaměřit se na dovednosti a obor, které efektivně využije jejich nadání. Program 

je zpracován formou edularpu, tedy interaktivní vzdělávací hry v rolích, která přirozeně 

propojuje přírodovědné, technické vzdělání s humanitními a společenskovědními obory. 

Účastníci programu, díky svému zapojení do aktivit prostřednictvím příběhů a rolí prozkoumají 

své silné a slabé stránky a objeví své skryté schopnosti. Příběh hry účastníky přirozeně vede k 

řešení problémů a pomáhá jim najít si své místo v týmu. Žáci tak zaujmou pozici, která jim 

vyhovuje a kde mohou uplatnit své schopnosti a talenty. Po skončení hry obdrží žáci i 

pedagogové zpětnou vazbu, která jim pomůže zaměřit studium a budoucí kariéru podle svých 

vloh a nadání. 
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Program trvá asi 2 hodiny, zapojit se do něj může 15 žáků či studentů. Podrobnosti a možné 

termíny je potřeba domluvit na tomto e-mailu: hana.peigerova@gmail.com  

S kolegy ze spolku Z. A. D. E. K. realizujeme aktivity pro pedagogy, na nichž se účastníci z řad 

pedagogů či jiných výchovných pracovníků mohou dozvědět více o zážitkovém učení a jeho 

možnostech pro vyhledávání talentovaných či nadaných dětí. Termíny a podrobnosti o této 

aktivitě je možné se dozvědět na této adrese: zadek.info@gmail.com.  

 

Díky zájmu dětí a jejich rodičů jsme otevřeli: 

Badatelský kroužek – ve spolupráci se Světem techniky jsme otevřeli 2 turnusy odpoledních 

volnočasových kroužků pro žáky 4. – 6. ročníků ZŠ, kdy se společně s lektory děti věnují 

laboratorním činnostem. 

Kroužek optiky a fototechniky - lekce práce s fotopřístroji, aneb jak tvořit zajímavé 

fotografie přírodních jevů 

Spousta dalších aktivit se může rozvinout na základě konkrétních požadavků a iniciativ 

samotných žáků a studentů. www.proximaostrava.cz  ivana.ceskova@proximaostrava.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hana.peigerova@gmail.com
mailto:zadek.info@gmail.com
http://www.proximaostrava.cz/
mailto:ivana.ceskova@proximaostrava.cz


Talentovník, 3. vydání   www.zadek-ostrava.cz 

 

13 

 

Víte, že… 

Odysea mysli ČR 

Odysea mysli je mezinárodní program a soutěž pro rozvoj nadání, kreativity a spolupráce dětí. 

Je zaměřen na souhru týmu a zároveň na prosazení jedinečnosti každého člena.  

Každý rok je vypsáno pět dlouhodobých problémů, ze kterých si tým jeden vybere a ten se 

pokusí na základě daných pravidel, co nejlépe a kreativně splnit. Řešit různorodé zajímavé 

situace pomáhají zkušení trenéři. České zkušenosti s programem jsou již několikaleté. I 

realizace programu je různorodá. A to jako volná setkání pro učitele po výuce, náplň 

dramatického kroužku v základní umělecké škole, ale i jako součást výukových hodin na 1. 

stupni základní školy.  

Tým se skládá z pěti až sedmi dětí. Kategorie, ve kterých se soutěží, odpovídají rozdělení 

jednotlivých stupňů škol (1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ a dokonce i VŠ). Trenérem týmu se může stát 

jakýkoliv dospělý, který bude mít dostatečnou trpělivost nechat tým tvořit svá řešení bez 

osobního zásahu. Samozřejmostí je proškolení v pravidlech a cílech programu.  

České děti v mezinárodním srovnání uspívají velmi dobře. Našim cílem je umožnit pocit 

vítězství a účast na mezinárodním setkání co největšímu množství dětí a mládeže. Bližší 

informace naleznete na om.cvut.cz.  

Pravidla, kontakty a bližší informace  http://www.om.cvut.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://om.cvut.cz/
http://www.om.cvut.cz/
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GLOBE 

GLOBE je dlouhodobý vzdělávací program, do kterého je zapojeno více než 29 000 škol ze 

120 zemí světa. V programu GLOBE žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního 

prostředí v okolí své školy. GLOBE je celosvětová komunita žáků, učitelů a vědců, kteří 

spolupracují a sdílejí naměřená data o životním prostředí na webu www.globe.gov. 

https://globe-czech.cz/cz 

Nabízí školám 

Přihlaste se na seminář, domluvte si konzultaci, inspirujte se tématem roku či novými materiály, 

zapojte se do mezinárodních kampaní, sdílejte svá data a hlavně pojeďte na GLOBE Games! 

https://globe-czech.cz/cz/nabizime-skolam 

 Zapojené školy mohou ZDARMA využít: 

 konzultace - on-line, telefonické i osobní - tým GLOBE konzultantů z TEREZY 

rozšiřují i proškolení zkušení učitelé v regionech, kteří Vám lépe pomůžou s dotazy z 

praxe; 

 odborné semináře, semináře dobré praxe - na jaře a na podzim vypisujeme termíny 

specializovaných seminářů;  

 náslechy - možnost jít se podívat na zkušeného učitele a GLOBE lekci přímo do výuky;  

 exkurze na GLOBE škole - možnost domluvit si návštěvu na některé z ukázkových 

GLOBE škol;  

 zpravodaj - pravidelné měsíční novinky elektronicky na Váš email. Přehled aktuálních 

událostí u nás i ve světě (vyhlašované kampaně, chystané akce...)  

 téma roku - každý školní rok Vás provedeme jedním odborným tématem - postupně v 

průběhu roku vyhlašujeme úkoly a získáváme od Vás výstupy, které originálně 

zpracujeme (tak vznikla v minulosti např. příručka Vodní výzva či plakát Oblaka) 

- téma roku 2018/2019 zní Zahradní BOMBA, budete bádat a vracet biodiverzitu do 

vašich zahrad.  

 

 

http://www.globe.gov/
https://globe-czech.cz/cz
https://globe-czech.cz/cz
https://globe-czech.cz/cz/nabizime-skolam
https://globe-czech.cz/cz/nabizime-skolam
http://globe-czech.cz/cz/seminare-a-konzultace
https://globe-czech.cz/cz/seminare-a-konzultace
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 GLOBE Games - každoroční inspirativní setkání učitelů a žáků z celé republiky, na 

kterém školy představují své badatelské projekty - letošní se konaly v Humpolci; v roce 

2019 se setkáme v Kadani; 

 průběžné rozšiřování portfolia aktivit a lekcí, do kterého můžete přispívat i vy; 

 GLOBE Star - slavnostní ocenění nejzajímavějších projektů a aktivních škol  

 sdílení příkladů dobré praxe ze škol na webu; 

 půjčování speciálních přístrojů a pomůcek  

Informace převzaty z webové stránky https://globe-czech.cz/cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://globe-czech.cz/cz/globe-games
https://globe-czech.cz/detail/cz/21-globe-games-v-humpolci-aneb-alois-nebo-ales
https://globe-czech.cz/cz/badatelstvi
http://globe-czech.cz/detail/cz/hledame-hvezdy-tak-se-nam-prihlaste
https://globe-czech.cz/cz/
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POZVÁNKY na zajímavé akce 

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 16. 2. 2019 

Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě pořádá Svět Techniky Ostrava přátelské 

prezentační setkání vědkyň a žen působících ve vědě a vzdělávání. 

Jedná se již o 3. ročník této jedinečné akce. Rádi bychom tak připomenuli úlohu žen ve 

vědeckém světě a podpořili jejich zapojení do výzkumné činnosti. Program bude sestaven z 

popularizačních přednášek či ukázek jednotlivých účastnic, skupin a inspirativních osobností, 

které představí oblast bádání, které se se zápalem a nadšením věnují. Konference je otevřená, 

přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost a jejich cílem je ukázat, jak rozmanitým vědeckým 

oblastem se ženy věnují. 

https://eshop.dolnivitkovice.cz/cs/mezinarodni-den-zen-a-divek-ve-vede 

Setkání koordinátorů nadání ostravských škol 18. 2. 2019 

Setkání je určeno všem stávajícím i budoucím koordinátorům nadání. Neváhejte přijít, vyměnit 

si zkušenosti a nabrat nové poznatky z oblasti práce s nadanými žáky. Jedná se o pravidelná 

setkání, která městu Ostrava všichni závidí.  Místo si rezervujte na e-mailu 

zadek.info@gmail.com. 

Termín:                 úterý 18. 2. 2019, 15:00 – 16:30 hod. 

Místo konání:       KVIC, Na Hradbách 27, Ostrava 

Seminář pro pedagogy – výukový program  STAGES 19. 2. 2019 

Metoda STAGES je jedinečnou vzdělávací metodu, která propojuje více moderních výukových 

metod do uceleného systému her a cvičení. Rozvíjí dětskou kreativitu, analytické myšlení a 

matematické dovednosti.  Seminář se koná s finanční podporou statutárního města  

Termín:                 úterý 19. 2. 2019, 9:00 – 13:00 hod. 

Místo konání:       Centrum PANT (Čs. Legií 22, Ostrava) 

Rezervace místa  na emailové adrese petr.panek@pant.cz ,  (tel.kontakt 602 764 931). 

 

https://eshop.dolnivitkovice.cz/cs/mezinarodni-den-zen-a-divek-ve-vede
mailto:petr.panek@pant.cz
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Setkání pedagogů – Elixír do škol 20. 2. 2019 

Tentokrát se bude vyrábět žákovská optická sada. Společně budeme také trochu pájet, lepit, 

stříhat, svítit atd. Pokud disponujete nůžkami nebo odlamovacím nožem, bude fajn, když je 

vezmete s sebou. Na každém setkání si účastníci něco vyzkouší, vyrobí a ideálně odnesou 

vyrobenou pomůcku do školy. Více na www.elixirdoskol.cz. 

Termín:                 středa 20. 2. 2019, 15:45 hod. 

Místo konání:       Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba 

Noc pokusů na GOH 22. 2. 2019 

Gymnázium Olgy Havlové Vás srdečně zve na Noc pokusů 2019.  Těšit se můžete na bohatý 

program s malým překvapením na závěr. K vidění a vyzkoušení budou pokusy z oboru fyziky, 

chemie a biologie. 

Termín:                 pátek 22. 2. 2019, 17:00 – 22:00 hod. 

Místo konání:       Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba 

 

Zlepši si techniku 2019 - soutěž mladých popularizátorů 

Registrace do 28. 2. 2019 

Vysvětli publiku zábavnou a jednoduchou formou jakékoliv téma z matematiky, fyziky, chemie 

nebo techniky. Můžeš použít názorný výklad, představit svůj vynález nebo provést pokus. Ale 

pozor – na své vystoupení máš jen 4 minuty! To vše jen s pomůckami, které si přineseš v rukou 

nebo v kapsách. 

Vhodné pro: soutěž jednotlivců a týmů ZŠ a SŠ 

Registrace: do 28. února 2019 

Třídní a školní kola: březen – duben 2019 

Finále soutěže: 29. dubna 2019 

Termíny: 

Školní kola: jaro 2019 

Finále: pondělí 29. 4. 2019 v 9 – 12 hod v aule VŠB-TUO (místnost NA2) 

Organizuje: Tým Popularizace VŠB-TUO 

 

http://www.elixirdoskol.cz/


Talentovník, 3. vydání   www.zadek-ostrava.cz 

 

18 

 

Nebez
spečí – metodický kurz 26. - 28. 4. 2019 

Zapsaný spolek, Z.A.D.E.K. Vás zve na metodický kurz pro pedagogy škol, školských zařízení 

zájmového vzdělávání zaměřený na hru jako prostředek zážitkové pedagogiky ke vzdělávání. 

Můžete se těšit na přednášky s odborníky, praktické workshopy, hry všeho druhu a spoustu 

inspirace do výuky i na mimoškolní aktivity. 

 

Termín: 26. 4. – 28.4 2019 

Místo konání: Kopřivnice 

http://zadek-ostrava.cz/autorske-kurzy/ 

  

Otestuj si své IQ – MENSA 

Všichni zájemci o testování IQ, POZOR! Na ekonomické fakultě VŠB je možné 

prostřednictvím společnosti MENSA absolvování IQ testů. A to hned v několika termínech. 

Tuto novinku nabízí VŠB nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. 

Testování IQ bude probíhat vždy jednou měsíčně a je organizováno společnosti Mensa ČR. 

Testování se bude konat v budově fakulty na Havlíčkově nábřeží 38a v učebně E 107 v přízemí 

a začínat bude v jednotlivých termínech vždy v 17:00 hod. 

http://www.vsb.cz/info/?&reportId=37848&categoryId=221&lang=cs 

 

 
 

 

 

 

http://zadek-ostrava.cz/autorske-kurzy/
http://www.vsb.cz/info/?&reportId=37848&categoryId=221&lang=cs
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Závěrečné slovo  

Ostrava vstupuje do 4. ročníku realizace Programu na 

podporu výuky v oblasti přírodních věd a podpory nadání. 

Přihlášky do programu zaslalo 81 subjektů. Žadatelé se s 

hodnotiteli osobně setkají při prezentaci svých záměrů. Orgány 

města rozhodnou o podpoře projektů na březnovém jednání 

zastupitelstva. Výsledky budou vyvěšeny na webových 

stránkách města. 

Všem úspěšným realizátorům projektů za uplynulé tři ročníky 

děkujeme za spolupráci v našem společném snažení - pomoci se 

Ostravě stát centrem prvotřídního vzdělávání. 

Co bylo podpořeno? 

 Koordinátoři nadání ve školách. Koordinátoři pomáhají nastavit systém práce s talenty. 

 Identifikace talentů. 

 Vzdělávání pedagogů v oblasti podpory nadání. 

 Vzdělávací aktivity pro žáky - vzdělávací programy, exkurze, stáže, odborníci do škol. 

 Vybavení škol nadstandartními pomůckami. 

 Tembuildingové programy pro koordinátory nadání, výměna zkušeností, konference, 

síťování. 

 Vznik talentcenter s nadstandartním vybavením pro realizaci výukových programů pro 

školy i nadané jedince. 

 Svět techniky - interaktivní výukové programy pro školy, programy pro talenty, 

popularizační, science programy, programy pro MŠ Malý řemeslník apod.. 

 Vznik a fungování výzkumného vzdělávacího centra. 

 Vývoj aplikace Regio advisor pro diagnostiku silných stránek žáků. 

 Rozvoj studijních oborů a programů… 

 

Letošní ročník chceme obohatit o vzájemné propojení projektů, síťování realizátorů projektů, 

koordinaci projektů … Něco si necháme jako překvapení. 

Ing. Marta Szűcsová, MBA 

Ing. Marta Szűcsová, MBA 
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Nástěnka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiřte to dál 

Talentovník je distribuován všem 

ředitelům škol na území SMO. 

Chtěli byste i Vy dostávat 

Talentovník přímo do své 

e-mailové schránky? 

Neváhejte a vyplňte krátký formulář 

pro odběr na našich stránkách. 

www.zadek-ostrava.cz/talentovnik 

 

Zajímavé weby: 

www.Centrumnadani.cz 

www.nadanedeti.cz 

www.talnet.cz 

www.deti.menza.cz 

www.nidv.cz 

www.talent-nadani.cz 

www.nadanijetrebarozvijet.cz 

www.logickaolympiada.cz 

www.talentovani.cz 

www.nuv.cz 

www.fortiq.cz. 

www.itspy.cz 

www.ctm-academy.cz 

www.zlepsisitechniku.cz 

www.proximaostrava.cz 

 

 

http://www.zadek-ostrava.cz/talentovnik
http://www.centrumnadani.cz/
http://www.nadanedeti.cz/
http://www.talnet.cz/
http://www.deti.menza.cz/
http://www.nidv.cz/
http://www.talent-nadani.cz/
http://www.nadanijetrebarozvijet.cz/
http://www.talentovani.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.fortiq.cz/
http://www.itspy.cz/
http://www.ctm-academy.cz/
http://www.zlepsisitechniku.cz/
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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 

První tři vyhodnotíme. 

mailto:zadek.info@gmail.com
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