2019

OSTRAVSKÝ
TALENTOVNÍK

ČAS MOTIVACE

www.zadek-ostrava.cz
zadek.info@gmail.com

ÚVOD

OBSAH
Úvod.................................1
Co jsme společně
zažili................................3
Co připravujeme
Příklady dobré...,,,,.....4
praxe...............................5
Pozvánky......................12
Soutěž............................17

Vážení čtenáři,
máme tady nové vydání Ostravského Talentovníku. Chceme, aby náš občasník, na jehož
obsahu má zásluhu mnoho pedagogů, dobrovolníků a editorů a dalších přispěvatelů, měl
čerstvý vzhled a přinášel inspiraci a příznivý vítr do plachet všem, kterým se dostane do
rukou.
Začátek školního roku 2019/2020 je zde, a právě proto jsme se rozhodli pro Shown
nový here:
design,
Y7 Students
věříme že vás svěží vzhled naladí na tu správnou cestu. Nové číslo Talentovníku
má titulek
"Čas motivace". Rádi bychom totiž, aby motivace byla takzvaně všudypřítomná a pomohla
všem navodit vše potřebné pro vstup do nového školního roku
xxxxxx

Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se stále ve větším počtu
účastní našich neformálních schůzek a setkání s koordinátory nadání. Velice nás těší, že tato
zájmová skupina pro talent a nadání se rozrůstá a vytváří tak pohodové prostředí, které
spojuje všechny nadšené a zapálené lidi. Každá schůzka má nové téma, otevírá nové obzory,
nové možnosti.
Od začátku roku jsme uspořádali několik schůzek, které se konaly ve většině středisek
volného času a talentcentrech. Velké poděkování tak patří ředitelkám a ředitelům, kteří nám
poskytli prostory a sami se podíleli na organizaci našich schůzek.
Monika
Year 7 Co-ordinator

1

OKÉNKO
ORGANIZACE
Je skvělé být součástí
nové etapy ve školství
a děkujeme, že jsem v
tom s NÁMI :).

Chceme, aby Vás i nadále naše pravidelná setkání obohacovala a jako skupina
jsme se společně učili a rostli. Už i vy, kteří jste s námi od začátku, jste
považováni za zkušené koordinátory nadání a můžete své nabyté znalosti,
dovednosti a získané zkušenosti předávat svým kolegům a pomáhat si mezi
sebou navzájem.
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CO JSME
SPOLEČNĚ
ZAŽILI
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ NADÁNÍ
Březen - KVIC
Téma: vize pro práci s koordinátory nadání
Duben - SVČ Korunka
Téma: Talentcentra a jejich využití pri práci s nadanými
Květen - DDM Ostrava - Poruba M. Majerové (NIDV, TALNET)
Téma: Jak využít Šablony pro podporu nadání
Červen - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava (DOfE, PPP)
Téma: Vztah mezi pedagogem a nadaným žákem

METODICKÉ A ZÁŽITKOVÉ KURZY
Cesta ZeMĚ 2019 - zimní zážitkový kurz
NebezSpečí - metodický kurz pro pedagogy (motivace a hra)
Král zlomků - proškolení pedagogů Ostravských škol v matematické
hře Král zlomků.
Zlatá horečka - zážitkový vzdělávací program
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CO
PŘIPRAVUJEME

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ NADÁNÍ
Září - Setkání koordinátorů nadání (NIDV)
Říjen - TEAMBUILDING koordinátorů nadání
Téma: Efektivní způsoby hodnocení, Pobyt v přírodě a vzdělávání
Listopad - Král zlomků města Ostravy
Soutěž pro žáky 2.stupně ZŠ
Prosinec - Předvánoční setkání s odborníkem
Leden - TEAMBUILDING koordinátorů nadání
Téma: vzdělávací hry a jejich tvorba

METODICKÉ A ZÁŽITKOVÉ KURZY
Cesta ZeMĚ 2020 - zimní zážitkový kurz pro veřejnost
NebezSpečí - metodický kurz pro pedagogy (motivace a hra)
Zlatá horečka 2020- zážitkový kurz pro rodiny s dětmi
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PŘÍ KLADY DOBRÉ PRAXE
3D TALENT 2018

3D TALENT 2018 je název projektu, který realizovala Střední průmyslová škole v Ostravě –
Vítkovicích. Jeho hlavním cílem je podpora technického vzdělávání v našem regionu. Do
projektu se aktivně zapojilo 20 talentovaných žáků z 1. a 2. ročníků.
Pro tyto nadané žáky jsme připravili 20 odborných workshopů, kdy se na konkrétní
technické pomůcce seznámili s metodikou konstruování a navrhování. Se zkušenými
pedagogy pak realizovali cestu od požadavku zákazníka až po výrobu skutečné součástky
v praxi. Naučili se vytvořit v software Autodesk INVENTOR ve 3D prostoru virtuální obraz
reálného předmětu a vyzkoušeli si práci s 3D perem.
Své nové zkušenosti žáci sdíleli v rámci odborných pracovišť, navštívili společnosti, kde se
zaměřili na 3D tisk v praxi a Vysokou školu báňskou, kde shlédli laboratoře aditivní
výroby. Odměnou jim pak byla návštěva zábavného vědeckého parku v Brně.
Klíčovým bodem projektu bylo obohatit prezentaci a propagaci města Ostravy a v rámci
odborné soutěže vytvořit a navrhnout reklamní a propagační předměty pro město
Ostrava.
Ing. Andrea Modrovská
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MĚSTO OSTRAVA
PODPORUJE
TECHNICKÉ TALENTY
Teorie mnohočetné inteligence (TMI) přesahuje tradiční
psychologické pojetí intelektuálních schopností. Základem je,
že není směrodatné, s jakým inteligenčním profilem se
člověk narodí. Jakmile je schopen odhalit své klíčové
schopnosti, pak je může využít pro sebevzdělávání.
Jednotlivé typy inteligence jsou navzájem propojeny,
neexistují samostatně. Je hodně způsobů, jak je rozvinout.
Stačí mít ten správný podnět a vědět jak na to.
Projevem vícečetných inteligencí jsou různé učební styly
žáků. Znalost těchto stylů je jednou z podmínek efektivní
práce ve třídě. Pokud budeme vnímat žáka jako komplexní
bytost, můžeme být úspěšnější při učení. Projektový den je
jednou z možností jak využít výukové metody zaměřené na
rozvoj co největšího počtu inteligencí. Teorii mnohočetné
inteligence lze uplatnit nejen při osvojování nového učiva,
kde se logicky nabízí, ale také při opakování a upevňování
starší látky.
Indiánský den v první třídě byl zaměřen na seznámení s jinou
kulturou, upevňování učiva matematiky a českého jazyka, na
rozvoj sociálních vztahů ve škole i v rámci kolektivu a také na
podporu spolupráce ve skupině. Výstupem projektu byla
kronika indiána, společná indiánská čelenka, kresba třídního
indiánského kmene a fotografie.
Dále jsou uvedeny jednotlivé inteligence TMI, které byly v
rámci projektového dne rozvíjeny.

Tělesně-pohybová inteligence se projevuje schopností nezapomínat
po celý život určité pohyby. Součástí je manuální zručnost,
koordinace, rovnováha, reflexy, ohebnost. Žáci vymysleli a nacvičili
indiánský tanec. Jeho základem byla říkanka s opakováním číselné
řady do deseti s opakováním pravé a levé strany. Součástí rozvoje
této inteligence byla také výroba peříčka s indiánským jménem žáka.
Vyzdobené a vystřižené pírko bylo vlepeno do společné třídní
čelenky.
Logicko-matematická inteligence se projevuje nejen při počítání, ale
také schopností identifikovat souvislosti a principy. Žáci
vypracovávali pracovní listy s úkoly zaměřenými na sčítání a odčítání
do deseti, číselnou řadu, orientaci na ploše, geometrické tvary, slovní
úlohy. Skládali obrázky podle daného matematického klíče, luštili
hádanky, rébusy, řešili labyrinty.
Interpersonální inteligence spočívá v zdravé a bezkonfliktní
spolupráci. Kdo umí pochopit ostatní, může je snadněji přesvědčit a
zapojit do realizace vlastních nápadů. Žáci rozděleni do skupin volili
strategii plnění zadaného úkolu.
Intrapersonální inteligence zahrnuje asertivitu a kontrolu vlastních
emocí.
Každý žák si vytvořil deník se splněnými úkoly a závěrečným
zhodnocením toho, co byl pro něj nejhezčí zážitek dne. Hotové
indiánské kroniky si odnesli domů.
Existenciální inteligence se týká oblasti filozofie, víry,uvažování o
životě, smrti apod. V encyklopediích a knížkách připravených
učitelkou, prohlíželi obrázky, hovořili o indiánech (oblečení, bydlení,
nástroje), způsobu jejich života, hodnotách, které uznávali, čemu
věřili. Práce s encyklopediemi vedla také k rozvoji jazykově-verbální
inteligence.
Jazykově-verbální inteligence má tři součásti: komunikaci,
sebevyjádření a slovní nadání. Zvláštním znakem této inteligence je
vyjadřovací schopnost. Příprava indiánského dne začala úkolem pro
žáky - vymyslet své indiánské jméno. Kromě toho ve skupině
spojovali obrázek se správným pojmenováním a rozšiřovali si tak
slovní zásobu. Dalším úkolem bylo čtení s porozuměním u
jednotlivých zadání, kreslení obrázků podle napsaných slov. Součástí
bylo také psaní nejhezčího zážitku tohoto dne (vlastní formulace
myšlenky).
Zvukově-hudební inteligence se projevuje citem pro harmonii,
melodii a rytmus. Kromě melodizace říkanky indiánského tance,
vymýšleli a rytmizovali pokřiky.
Učitelská/vzdělávací inteligence se projevuje zájmem o
vysvětlování druhým, přednášením na oblíbené téma, chutí
rozšiřovat své znalosti. Při návštěvě předškolních dětí v naší třídě je
žáci naučili indiánský tanec, společně kreslili indiánský kmen.
Projektový den byl kladně hodnocen žáky i jejich rodiči.

Mgr. Jana Kadlčíková
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NADANÍ JSOU NA
TAHU
Od roku 2016 probíhá na MŠ Dvořákova
Klub nadaných dětí „Zvídálek“, který si
stanovil za cíle vyhledávat nadané děti
v předškolním věku a rozvíjet jejich talent.
Děti si tak pomocí vědeckých experimentů,
speciálních stavebnic, robotických hraček
a jiných pomůcek mohou procvičit své
logické myšlení.
Letos poprvé za pomoci lektorky SVČ
Korunka děti navštěvující Zvídálka, se také
seznamují se společenskou hrou šachy.
Děti hra velice baví, mají možnost ji hrát
během celého dne a máme ohlasy také od
rodičů, které doma děti učí.
V rámci projektu „Nadaní jsou na tahu“
jsme se vybavili několika šachovými sadami
(stolní i zahradní) díky finančního
příspěvku Statutárního města Ostravy
v rámci programu na podporu vzdělávání a
talentmanagementu v oblasti technických
a přírodních věd.
Celý projekt bude zakončen šachovým
turnajem, ze kterého si všichni zúčastnění
odnesou drobné ceny.
Magdaléna Hrůzková
lektorka Klubu nadaných dětí
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VERNISÁŽ NA
ZŠ OSTRAVA
PORUBA
Dne 13.3.2019 se konala na půdě Základní školy A. Hrdličky 1638 v Ostravě-Porubě slavnostní
vernisáž fotografické výstavy prací žáka IX. ročníku Jaromíra Ožany s názvem Momenty života.
Mezi milými hosty, kteří podpořili mladého fotografa, jsme přivítali Ing. Martu Szücsovou, MBA
vedoucí odboru školství, Ing. Milenu Jochymovou referentku odboru školství, prevence a
kriminality ÚMOb Poruba, Mgr. Ivanu Češkovou ze spolku Proxima, pana místostarostu ÚMOb
Poruba Mgr. Martina Tomáška, Ph.D, ale i našeho rodilého mluvčího Stephena Ashtona. Celý
týden pak mohli žáci, rodiče, pedagogové i přátelé školy shlédnout výstavu v dopoledním i
odpoledním čase. O občerstvení se postaraly žákyně 8. a 9. ročníku společně s p. uč.
Trunkátovou, Zaťkovou a maminkou fotografa.
Vernisáž byla výsledkem více než roční spolupráce pana Jiřího Szücse a našeho žáka v oblasti
profesionální fotografie. Cílem bylo ukázat i dalším dětem i jejich rodičům, že má smysl rozvíjet
talent v jakékoliv oblasti. Chceme podporovat reálně talentované, nadané děti, ale i ty, které mají
specifický zájem. Dopolední setkání na vernisáži zpříjemnili svými klavírními vystoupeními žák
VIII.A třídy Ondřej Konečný a žák IX.B třídy David Klivar. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo
výstavu za pomoci spolku Proxima zastoupeném Mgr. Ivanou Češkovou a společně Mgr.
Jarmilou Černou z oddělení Poplularizace vědy a techniky VŠB TU Ostrava zrealizovat. Patří jim
velké díky a v nastavené spolupráci při rozvíjení mladých talentů bychom chtěli i v budoucnu
pokračovat.
Mgr. Petra Trunkátová
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DofE
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
Rozvoj talentu, ale i dalších dovedností
Jeden z nejrychleji rostoucích programů neformálního vzdělávání v České republice, Mezinárodní
cena vévody z Edinburghu (DofE), ve kterém mají mladí lidé možnost rozvíjet svůj talent, zlepšovat
svou fyzickou kondici, pomáhat druhým a ještě vyrazit do přírody. Za svou činnost jsou ocenění
prestižním certifikátem, který jim může pomoc v budoucím studiu i kariéře. V současnosti se mu
věnuje více než 4000 žáků a studentů ve všech krajích.
Vzdělávací program DofE založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu a manžel britské
královny Alžběty II. Dnes se mu věnují milióny mladých lidí ve více než 130 zemích světa.
Výsledkem úspěšného splnění programu je prestižní certifikát a odznak, který přináší výhodu pro
přijímací řízení na zahraniční univerzity a čeští i zahraniční zaměstnavatelé jej berou jako doklad o
dosažených dovednostech. DofE je určeno pro každého ve věku 14 až 24 let.
Programu se aktivně věnuje například ZŠ Paskov. Někteří z jejích žáků vloni získali bronzové Ceny
a letos už převzali Ceny stříbrné. Žáci pracovali na rozvoji svého talentu a získávali nové
dovednosti. Ať už se jednalo o modelářství, jezdectví nebo hru na hudební nástroj.
„Největší radost mám z toho, že jsem mohla sledovat, jak někteří žáci díky programu rozkvetli,
když měli možnost na sobě pracovat. Získali sebedůvěru, organizační dovednosti, dokázali si, že
sami něco zvládnou.“
Martina Juhasová, pedagožka, Základní škola Paskov
Program funguje na 3 úrovních: bronzové, stříbrné a zlaté, ty se od sebe liší dobrou trvání.
U bronzové je to 6 měsíců, stříbrná trvá minimálně 12 měsíců a zlatá minimálně 18 měsíců.
V rámci programu se žáci a studenti věnují pravidelně každý týden 3 oblastem, kterými jsou talent,
pohyb a dobrovolnictví. Každé oblasti musí věnovat jednu hodinu týdně a právě proto program
DofE zaznamenává tak skvělé výsledky. Mladí lidé jsou motivováni, aby se pravidelně a dlouhodobě
věnovali aktivitám, které je baví a plnili cíle, které si sami stanovili. S úspěšným splněním jim
pomáhají jejich vedoucí z instituce, kterou navštěvují (škola, SVČ, DDM a další) během programu.

Mgr. et Mgr. Veronika Ormaniecová
Regionální manažerka
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MICHÁLKOVICE,
PÉČE O NAŠE
TALENTY
Ostrava – Michálkovice. Často, když někdo slyší tento název, přichází s tím, že naše škola nemá žáky úplně na úrovni.
Musím však podotknout, že naše škola, byť je okrajová, má spoustu výborných žáků a kantorů, kteří o ně pečují.
Již druhým rokem ve škole máme koordinátora pro nadání, který se věnuje žákům nadaným.
Tato funkce vznikla z důvodu potřeby mít člověka, který vyhledává aktivity a předává informace
vyučujícím, jak s těmito žáky pracovat a kde sehnat materiály, které jim pomohou obohatit výuku, či žáky motivovat k
seberozvoji. Dle mého není nic zvláštního nebo ojedinělého, když přiznám, že v době inkluze jsme nuceni se spíš zabývat
dětmi s poruchami učení, chování a s nižším intelektem, aby vše zvládli, než dětem nadaným. V posledních dvou letech
jsme se tedy rozhodli hledat cesty, jak toto aspoň trochu změnit. Nebudu tvrdit, že jsme najednou objevili tyto žáky. To
rozhodně ne.
Naopak jsme se i předtím, stejně jako ostatní školy, s nimi zúčastňovali různých soutěží a olympiád. Nyní se nám však
podařilo konečně získat i finanční podporu pro realizaci dalších projektů pro jejich rozvoj.
Nemyslím si, že uvedu něco světoborného. V posledních dvou letech máme klub deskových her, kde děti rozvíjejí
strategii, logické uvažování a představivost. Předtím probíhaly různé kroužky, zabývající se elektrotechnikou a
vědátorstvím. Úspěchy také sklízíme v anglickém slavíku, kde jsme dva roky po sobě získali první místo a letos místo
druhé. Dále se zúčastňujeme olympiád, soutěží jak výtvarných, tělesných a z českého jazyka. V letošním roce jsme
spolupracovali se Světem techniky, kde jsme našim nadaným žákům 5. až 6. ročníků doporučili kroužek Malý badatel.
Děti zde objevovali taje chemie, biologie, fyziky a robotiky. S pozlaceným hřebíkem a spoustou zkušeností odešel každý z
nich. Doufáme, že takovéto aktivity budou i nadále pokračovat. Spolupráce se Světem techniky je intenzivní a využíváme
programů pro obohacení našeho učiva v rámci chemie, fyziky a biologie. Navštěvujeme také
programy rukodělné, kde se uplatňují také žáci manuálně zruční.
Další dlouholetou spolupráci máme s VŠB. S vybranými žáky letos prohloubili znalosti ze světa filmové kamery, střihu a
zpracování videí. Na základě této spolupráce vznikla v naší škole televize. Stále však čekáme na dovybavení studia,
abychom mohli s dětmi lépe pracovat. S těmito žáky navštívila jejich učitelka také konferenci „Jak se dělá televize s
Českou televizí“ v Příbrami, kde měli možnost hovořit se známými reportéry ČT. VŠB u nás každoročně uvádí program
Třída vynálezců, kde se všichni rozvíjejí ve svých znalostech a zkušenostech. Zkoušejí své sny převést do praxe. Vznikají
zajímavé projekty jako svítící záchod s reprobednami, osvětlený klíč nebo přístroj na znovupoužití jaderného odpadu. Z
dalších možností VŠB jsme využili přednášky, letos z biomedicíny.
No a také nemohu nezmínit spolupráci s organizací Z.A.D.E.K. Tato spolupráce nás velmi těší, ať už se to týká setkání
koordinátorů, kde získáváme nové informace a poznatky ze zkušeností ostatních škol. Musím říct, že toto vnímám jako
největší přínos, neboť zkušenosti ostatních jsou pro nás velkým obohacením a inspirací. Nechali jsme se proškolit a s
dětmi podstoupili školní kolo ve hře Král zlomků, dále jsme s nimi prožili den plný atrakcí pro hromadu dětí a
navštěvujeme i jejich školení výjezdní. No a nakonec…. Přeji všem krásné prázdniny. A Z.A.D.E.K.u děkuji hlavně za sebe
opravdu moc a těším se na další setkání.

Mgr. Ludmila Ševčíková

10

NEBEZsPEČÍ

Na začátku jara jsme uspořádali metodický kurz
NebeSZpéčí pro pedagogické pracovníky
a zároveň všechny, kteří pracují s mládeží.
Kurz se opíral o principy zážitkové pedagogiky
a především jejich uplatnění v praxi. Téma
kurzu se zaměřovalo na prostředky motivace a
hra. Odehrával se v přilehlých lesích města
Kopřivnice, konkrétně na nově
zrekonstruované Hájence, kterou nám
pronajala organizace RADAMOK.
Odborné přednášky zaštiťoval Mgr. Radim
Kofránek, který sám vedl na Ostravské
Univerzitě předměty jako je zážitková
pedagogika.
Dalšího odborníka na nízké lanové překážky
představoval Bc. Ota Kaňok, který se
dlouhodobě věnuje této problematice a sám
mnoho let pracoval v organizaci, která se
věnuje mládeži.
Kromě přednášek a odborných workshopů si
účastníci sami vyzkoušeli několik her a aktivit,
které mohou použít v praxi - jak u předškolních
dětí, tak u dětí školního věku.
Pevně věříme, že kurz samotný byl pro všechny
účastníky dostatečnou motivací pro další práci
s mládeží a využijí v praxi všechny nabyté
znalosti a dovednosti.
Pro nás jako organizátory to byla také
velmi dobrá zkušenost a budeme rádi,
když se nám podaří zrealizovat další kolo
tohoto kurzu opět v roce 2020.
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POZVÁNKY
Pozvánka na kulatý stůl

Setkání koordinátorů nadání

Termín konání: 10. 9. 2019
Místo: NIDV - Blahoslavova 1576/2, Ostrava
Čas: 14:30
Téma: Aktivity pro nadané (Mensa, NIDV)
Přijměte pozvání na pravidelné setkání koordinátorů nadání tentokrát na
Ostravském pracovišti NIDV. Místo si prosím rezervujte na e-mailu
organizace Z.A.D.E.K.

www.zadek-ostrava.cz
zadek.info@gmail.com
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TEAMBUILDING
Rádi bychom vás pozvali na Teambuilding určený pro
koordinátory nadání a další pedagogy se zájmem o tuto
problematiku, který proběhne 4. 6. - 8. 10. 2019 v Beskydech.
Náplní tohoto setkání bude několik společných aktivit,
zejména se můžete těšit na neformální přednášky od odborníků
(Mgr. Radim Kofránek, RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.), společné
zážitky v příjemném prostředí, praktické workshopy a sdílení
příkladu dobré praxe v rámci propojení vzájemných vztahů.
Přihlásit se můžete na e-mailu, nebo webových stránkách
organizace Z.A.D.E.K. z.s.

www.zadek-ostrava.cz
zadek.info@gmail.com
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KRÁL ZLOMKŮ
Soutěž Ostravských škol v matematické hře Král zlomků za
finanční podpory města Ostravy, se uskuteční 5. listopadu
na ZŠ Březinova.
V září proběhne poslední fáze školení pedagogů v rámci
pravidelných setkání koordinátorů nadání.
Zapojte se i vy se svou školou a získejte titul Král zlomků
města Ostravy. Přihlásit se můžete na našem emailu.

www.zadek-ostrava.cz
zadek.info@gmail.com
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Pozvánka na 10. ročník soutěžní

Ekokonference

Hledáte rádi odpovědi na otázky týkající se problematiky
životního prostředí? Chcete si vyzkoušet jaké to je zpracovat
v týmu badatelskou práci na dané téma a odprezentovat ji před
odbornou porotou a svými vrstevníky?
Pak je 10. ročník soutěžní Ekokonference určen právě pro Vás!
Téma soutěžní Ekokonference je zaměřeno na Vodní biotopy a
mokřady jako významné prvky naší krajiny.
Termín konání: 2. 12. 2019
Místo: na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě - Porubě,
ul. M. Majerové 1691.
Těšit se můžete na hodnotné ceny, diplomy a spoustu nových
zkušeností.
Bližší informace naleznete v pozvánce na webu školy:
www.gyohavl.cz/clanek/10-rocnik-soutezni-ekokonference/
Těšíme se na účast vašich žáků v soutěži.

www.gyohavl.cz
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Jaký máš postřeh?
První dva nejrychlejší se správnou odpovědí od
nás získají výhru.
Jak se nazývá oblast Ostravy, ve které se na
fotografii Jirka nachází?

Správnou odpověď nám napište na email zadek.info@gmail.com.
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