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Vážení čtenáři,
rozhodli jsme se přijít s novým vydáním Ostravského Talentovníku v době, kdy děti
nechodí do škol a pedagogové se stávají učiteli na dálku v online prostředí. Rádi
bychom tímto vydáním sdíleli několik zajímavých tipů a postřehů, které jste nám ve
většině případů sami poslali. Mohou vám usnadnit vaši výuku na dálku. Situace v
tomto pololetí není sice jednoduchá, ale sama může být velkou inspirací do
budoucna. Pevně věříme, že jste dokázali flexibilně a otevřeně reagovat a vaše
výuka
Shown here:
Y7 Students
byla stále něčím jedinečná a přínosná.
Děkujeme také všem pedagogům, kteří se nově připojili do naší pracovní skupiny
koordinátorů nadání a také těm, kteří sdílí své zkušenosti
xxxxxx v Talentovníku i na
Facebooku. Přidejte se i vy do Facebookové skupiny Koordinátoři nadání Ostrava,
snažíme se zde informovat a sdílet všechny novinky. 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.
V letošním roce jsme stihli jedno setkání koordinátorů nadání již v únoru, které
proběhlo v Národním pedagogickém institutu České republiky. Další dvě setkání
proběhla v online prostředí formou video konference na téma Učitelem z domova.
Díky uvolnění opatření vlády se nám v květnu podařilo uspořádat setkání již na živo
a to formou diskuze s odborníkem PaedDr. Renatou Kovářovou Ph.D. z katedry
speciální pedagogiky Ostravské Univerzity.

Monika
Year 7 Co-ordinator
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CO JSME
SPOLEČNĚ
ZAŽILI
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ NADÁNÍ
Únor - Národní pedagogický institut České republiky
Téma: Vstupní seminář pro začínající koordinátory nadání města Ostrava
Duben - Video konference
Téma: Učitelem z domova
Duben - Video konference 2
Téma: Učitelem z domova
Květen - T - centrum Ostrava
Téma: Identifikace nadání

METODICKÉ A ZÁŽITKOVÉ KURZY
Zimní teambuilding - Víkendová stmelovací akce pro pedagogy a koordinátory
nadání, v Beskydech
Cesta ZeMĚ 2020 - Zimní zážitkový kurz
Král zlomků - Proškolení pedagogů Ostravských
škol v matematické hře Král zlomků
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CO
PŘIPRAVUJEME

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ NADÁNÍ
16. června - Setkání koordinátorů nadání T - centrum Ostrava
Téma: Moy toy - Práce se dřevěnou stavebnicí, prezentace příkladů dobré praxe
2. - 4. října - TEAMBUILDING koordinátorů nadání
Téma: Pobyt v přírodě a vzdělávání
10. listopadu - Král zlomků města Ostravy
Soutěž pro žáky 2.stupně ZŠ
1. prosinec - Přátelské setkání u vánočního punče

METODICKÉ A ZÁŽITKOVÉ KURZY
Zlatá horečka 2020 - Zážitkový kurz pro rodiny s dětmi
NebezSpečí 2020 - Metodický kurz pro pedagogy (motivace a hra)
Cesta ZeMĚ 2021 - Zimní zážitkový kurz pro veřejnost
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PŘÍ KLADY DOBRÉ PRAXE
Postřehy z karanténového
bláznovství

V letošním školním roce nás všechny zasáhla karanténa spojená se zavřením škol. Toto se
samozřejmě promítlo do vyučování nadaných žáků. Z mého pohledu se většina učitelů
snaží naučit hlavně to, co považuje za nejnutnější, aby příští školní rok nebyl tak náročný
na start. Z mého pohledu matikáře je to učiněné peklo. Učivo nelze procvičit dostatečně a
to co mne čeká v září.. toho se jen děsím. Musím však říct, že se vlastně nejvíce věnuji
dětem, které chtějí, nebo jsou motivováni k tomu něco se naučit, ať už ze strany rodičů
nebo ze svého "nadšení". Vzhledem k tomu, že nemůžeme nutit děti plnit úkoly a donutit
je, aby se zúčastňovaly online hodin, tak se vykrystalizoval vlastně krásný vzorek. Online
hodiny, které provozujeme u nás ve škole přes Meet jsou tím pádem svižnější. Chybí mi
však osobní kontakt, takové to správné pracovní tempo během celého týdne. Vymizely
postřehy k jiným možnostem řešení úloh a je to spíš o tom zvládnout látku. Dobrovolně
přiznávám, že rozvoj nadaných šel malinko bokem. V rámci kontroly domácích úkolů,
jejich následný komentář, odepisování na maily z jiných předmětů a v neposlední řadě v
přípravě na online hodiny, mi nezbývá mnoho času na další aktivity.
Ševčíková Ludmila
ZŠ Michálkovice
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Učení
na dál ku
Učení na dálku především u menších školáků má jisté
nevýhody (nesamostatnost, nevlastní často vlastní PC),
ale odkrývá také možnosti, které si jinak v běžné výuce
nedovolíme.

Kahoot
Vždy jsem chtěla se svými žáky zkusit Kahoot, ale
nemají vlastní mobily, škola nemá tablety
pro žáky a počítačová učebna je plná žáků 5. – 9. tříd.
Teď to jde, mohou hrát Kahooty doma
a tuto formu můžeme využít i v lepších časech.

Projekty
Na projektech mám ráda, když se naprosto přirozeně propojí
maximum vyučovacích předmětů. Navíc dávají žákům
prostor, aby zúročili své silnější stránky. Ve škole je děláme,
ale bezpečnost, počet žáků atd. může dost limitovat. Když
jsme se na začátku výuky na dálku začali seznamovat se
životem lidí v pravěku a později, už se to nabízelo – vytvořte
si pravěké nástroje, vytvořte pravěkou jeskynní kresbu,
utkejte kobereček ze starých triček. Vše bylo dobrovolné, ale
fotky se jen hrnuly. Když jsem viděla ty pravěké zbraně
v rukou svých chlapců a představila si, že bychom to dělali
ve škole … Bylo dobře, že je testovali na svých zahradách.
Vytvořit společnou knihu není problém ani při běžné výuce.
Forma na dálku poskytla výhodu v momentu překvapení.
Každý napsal krátký příběh o zajímavém chlapci nebo dívce
a poslal ho mailem. Pak obdržel příběh od spolužáka (jméno
autora bylo však utajeno) k ilustraci. Nikdo nevěděl, komu
příběh ilustruje a kdo ilustruje ten jeho. Kniha, která se pak
objevila v domovních schránkách, byla pro všechny napínavě
očekávaným překvapením. Po téměř dvou měsících
konstatuji, že jsem za zkušenost takové výuky vděčná.
Naučila jsem se mnoho, musela jsem vystoupit ze svých
zaběhaných procesů a myslet jinak. A největší odměna pro
učitele? Žáci chtějí zpět do školy, protože maminky jsou při
jejich vyučování příliš drsné. :-) Už se ale taky těším na to
školní prostředí a především interakci. Na dálku je to
neuvěřitelně pomalé.

Markéta Jurišicová
ZŠ Ostrava – Stará Bělá
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A jak to vidí Monty
School v Ostravě?
Pro rodiče a své žáky shrnuli svůj pohled do Newsletteru, který posílají každé dva měsíce rodičům.
My se zde pokusíme zveřejnit pouze některé informace, o kterých si myslíme, že by bylo škoda se
o ně s vámi nepodělit. Pokud byste měli zájem si prohlédnout celý Newsletter Monty School, tak nás
kontaktujte a my vám jej rádi zašleme.
Zástupce ředitele a výchovný poradce Stanislav Knob má za to, že nejlepší rozhodnutí je nenechat
žáky pracovat bez pravidelného setkávání na videochatu. Díky tomu si žáci i učitelé zachovali
pracovní morálku.
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A jak to vidí Monty
School v Ostravě?
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Výstup z
videokonference
Užitečné odkazy
Ve dnech 23. a 24. dubna proběhla videokonference s
pedagogy na téma "Učitelem z domova". Účastníci si
měli možnost navzájem vyměnit své zkušenosti a
postřehy při učení svých žáků na dálku. Nejzajímavější
postřehy jsme sdružili do této sekce, aby byly inspirací
pro čtenáře Talentovníku.

Už i t ečné odkaz y – vi deo vz děl ávání

Učíme se venku
https://ucimesevenku.cz/
Inspirujte se, jak podpořit přirozené vzdělávání
( možnost zadání samostatné práce – vypracování seminární
práce, dlouhodobé projekty)
•Inspirace
•Pokusy
•Vypracované pracovní listy k jednotlivým aktivitám
•Video metodika, inspirace, přednášky

ČT edu

Malí badatelé

https://edu.ceskatelevize.cz/

http://badatele.cz/cz

Edukační
videa rozdělené dle předmětů a stupně vzdělání:
•Předškolní děti
•1. stupeň
•2. stupeň
•Střední škola

zařazování badatelsky orientovaného vyučování do běžné
výuky na ZŠ.
•1. stupeň
•2. stupeň
•Střední škola
Využití také pro nadané děti, samostudium doma i venku.

DOVýuky
On-line škola Světa Techniky
https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet
techniky/dovyuky/
Chytrá zábava na doma! Abychom dětem zpříjemnili
karanténu, tak jsme si pro ně připravili videa s návody
na zábavné a jednoduché pokusy, které zvládnou
z pohodlí domova.

Corinth
https://www.corinth3d.com/cs
Vzdělávací 3D modely zdarma všem školám pro domácí
použití.
Corinth je 3D vzdělávací pomůcka pro přírodní vědy a
polytechniku a jedná se o interaktivní vzdělávání.
Zábavnou a efektivní formou motivuje studenty, zlepšuje
jejich výsledky a usnadňuje přípravu učitelům.
Jak získat Corinth pro online vzdělávání:
Kontaktujte Corinth na čísle +420 777 722 720
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Facebooková
skupina
Koordinátorů
nadání
Sdílení informací a příkladů dobré praxe

Proč jsme vytvořili tuto skupinu? Chceme
koordinátorům nadání a pedagogům v
Ostravě vytvořit další prostředí pro sdílení
aktuálních rad, tipů a informací na jednom
místě. K dnešnímu dni již máme 48 členů,
kterým se snažíme online sdílet užitečné
informace. Cílem ovšem není jenom
jednostranná komunikace od nás k vám, ale
hlavně a především, komunikace vás
navzájem. Sdílení příkladů dobré praxe
a užitečných odkazů může ušetřit mnoho
práce.
Případné dotazy v oblasti talentu se snažíme
ihned zodpovědět, případně je zařadit do
programu příští schůzky, na kterou pozveme
vhodného odborníka. Pokud tedy chcete mít
informace z první ruky, neváhejte a připojte
se i vy k naší skupině. Budete vítáni. Stačí na
Facebooku napsat do vyhledávání
"Koordinátoři nadání Ostrava" a my vás už
připojíme.
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Perseus

Sdílení informací a příkladů dobré praxe

T FILM FESTIVAL 2020 přijde tentokrát za Vámi do škol!
Školy mohou získat ke zhlédnutí filmy vybrané festivalovou komisí. Témata – sociální,
ekologická, inspirativní. K filmům bude možno domluvit i besedu. Filmový festival bude
probíhat od 15.9. 2020. Akce je pro školy bezplatná.
Podrobné informace: www.t-film.cz.

MEDUCATION
Výuka mediální výchovy podpořená grantem SMO. Kapacita a počet seminářů je
omezen. Termín září až prosinec 2020.
Podrobné informace: +420 777 868 278, Marcela Heříková

TALENT Tv
Od Září nově součástí vysílání FABEX Tv ( vysílání - anténa, kabel UPC, satelit astra,
LTV, TV PODA )
Nabízíme školám propagaci
Zakoupení výroby reportáže včetně 10 odvysílání (projekt, školní akce, výročí školy,
inovace) do 3 minut.
Cena: 3300,- + DPH
Zakoupení pouze odvysílání reportáže dlouhé max. 3 min , kterou škola sama vyrobí
a bude v odvysílatelné kvalitě bez skryté reklamy firem (propagace aktivit školy,
prezentace projektů je možná).
Cena: 400,-/minutu + DPH

+420 777 868 278, Marcela Heříková
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POZVÁNKY
KULATÝ STŮL

PRO KOORDINÁTORY NADÁNÍ

Termín: 16. 6. 2019
Místo: T - centrum Jaromíra Matušky 82 Ostrava
Čas: 15:00
Téma: MOY TOY - práce se dřevěnou stavebnicí (MŠ,ZŠ),
prezentace příkladů dobré praxe koordinátorů nadání

Místo si prosím rezervujte na e-mailu zadek.info@gmail.com

TEAMBUILDING

PRO KOORDINÁTORY NADÁNÍ

Termín: 2. - 4. 10. 2020
Místo konání: Beskydy
Téma: Pobyt v přírodě a vzdělávání

Místo si prosím rezervujte na e-mailu zadek.info@gmail.com

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

Talent - Tanec - Tvoření
www.krokodyl-ostrava.cz
Ing. Iva Vaculíková
Informujeme vás o novém zařízení, jejímž předmětem činnosti je práce s talenty.
Centrum je přístupné denně i o víkendech
Nabídka aktivit:
Vzdělávací
Workshopy pro pedagogy na klíč
Práce s dřevěnou stavebnicí MOY TOY - metodika pro děti, praktická výuka s
dětmi
Klub nadaných dětí
Sportovní
Baby balet
Gymnastika
Profi mažoretky
Pronájem prostor
Taneční a gymnastický sál
Školící místnost,
Dětská herna

KVIC

Nadaný žák ve výuce
https://www.kvic.cz/kurz/6327212001

Termín: 23. 6. 2020
Téma: Nadaný žák ve výuce
Cena: 1830 Kč
Co je to nadání a inteligence? Kdo je mimořádně nadaný žák? Jak jej identifikovat,
jak s ním pracovat a jaké má potřeby? Monika Stehlíková je lektorka, konzultantka,
psychoterapeutka (Terapie Přijetí a odevzdání ACT) a pedagožka. Ve své terapeutické
praxi se zaměřuje na nadané a mimořádně nadané jedince, děti a dospělé.
Této problematice věnovala již dvě populárně-naučné publikace: Život s vysokou
inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu
pomoci ke štěstí a úspěchu (Grada Publishing, 2016, resp.2018). Jde jí mimo jiné i o
odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz.
Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness/všímavosti, a to jak pro děti, tak
dospělé z řad veřejnosti, tak v českém školství pro žáky a učitele.
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KRÁL ZLOMKŮ
MĚSTA OSTRAVY

Díky finanční podpoře SMO v listopadu uspořádáme
2. ročník soutěže Ostravských škol v matematické karetní hře Král zlomků.
V září proběhne zdarma několik workshopů pro pedagogy,
kde se seznámíte s pravidly hry a obdržíte několik herních sad pro žáky
vaší školy.
Zapojte se i vy se svými žáky a získejte titul Král zlomků města Ostravy.
Chcete se zúčastnit některého z workshopů a získat pro svou školu
zdarma herní sady?
Neváhejte nás kontaktovat emailem.

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