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Hodnocení projektu Talentík
financovaném prostřednictvím Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu
v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy
pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018, II. kolo

I.

Hodnocení cílů projektu

Cíle projektu, které jsme si stanovili, můžeme považovat za splněné. Ať už se jedná o cíle
v obecné rovině týkající se výběru mimořádně talentovaných dětí, intenzivní práce s nimi a
úzké aktivní spolupráce s rodinami těchto dětí, tak i v rovině konkrétní, které hlouběji nastiňují
záměry projektu Talentík.
Na základě depistáže provedené na začátku školního roku 2017/2018 byla vybrána skupina 11
dětí ve věku 4 až 7 let. S těmito dětmi jsme pracovali intenzivně a pravidelně nejen v Klubu
Talentík, ale i v rámci vzdělávací nabídky ve třídách. Talentované děti byly rozvíjeny
prostřednictvím aktivních činností v odborně a účelně vybavené učebně, v přírodním prostředí
školní zahrady, ve speciální učebně chemie na ZŠ Gen. Píky. Dále jsme s dětmi absolvovali
výukové programy mimo mateřskou školu.

II.

Hodnocení aktivit projektu
1. Učebna Talentík – v této účelně a odborně vybavené učebně jsme s dětmi aktivně
prováděli chemické a fyzikální pokusy, ke kterým jsme vytvářeli hypotézy, průběhy
pokusů jsme zaznamenávali. Na závěr děti potvrdily pravdivost hypotéz a
vyhodnotily výsledek pokusu. S těmito pak seznámily ostatní děti ve třídě. V rámci
Klubu Talentík jsme rovněž prováděli nejrůznější měření, řešili logické úlohy,
matematické operace podle Hejného metody. Učebna je vybavená didaktickými
pomůckami, které děti seznamují se základními přírodními vědami. (Foto č. 1 – 3)
2. Bílé pláště – talentovaným dětem jsme pořídili dětské bílé pláště s logem mateřské
školy, které si pravidelně oblékaly při práci v Talentíku. Pláště se líbily nejen dětem,
ale sklidily obdiv i rodičů a mnoha dospělých při exkurzích a výukových
programech mimo mateřskou školu. Bílé pláště pomohly dětem navodit atmosféru
výjimečnosti a zároveň je motivovaly k různorodým „vědeckým“ aktivitám. (Foto
č. 2, 4)
3. Učebna chemie na ZŠ Gen. Píky – zde jsme s talentovanými dětmi často docházeli
a pod vedením paní Ing. Petry Hladíkové prováděli nejrůznější chemické a
přírodovědné pokusy, jejichž výsledky si pak děti odnášely domů. Konkrétně jsme
například tvořili lávové lampy, nafukovali jsme balónky pomocí chemické reakce,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

tvořili jsme modré krystaly ze skalice, prováděli jsme experimenty s barvami,
šiškami, pozorovali jsme nejrůznější vzorky pod mikroskopy apod. (Foto č. 4, 5)
Badatelské koutky ve třídách – talentované děti měly možnost své pokusy
prezentovat před ostatními dětmi ve třídě, popsat postup, vysvětlit výsledek a
inspirovat ostatní děti k dalším podobným činnostem.
Exkurze v lékárně APAVAR – tuto lékárnu jsme navštívili dne 28. 3. 2018. Děti
prožily nevšední zážitek. Seznámily se s prostředím lékárny, s některými léčivými
bylinkami a v laboratoři si pod vedením paní magistry namíchaly vlastní čaje.
Svět techniky Ostrava – v únoru 2018 jsme navštívili s dětmi DOV. Samotné
prostředí dětem velice učarovalo a některé následně inspirovalo v mateřské škole
k malým „technickým výtvorům“ ze stavebnic. Absolvovali jsme výukový program
Svět plný barev. V průběhu modulu děti poznávaly základní a doplňkové barvy,
které vznikaly jejich smícháním.
Úzká spolupráce s rodiči:
a) Složka Talentík – pravidelné záznamy jednotlivých lekcí Talentíku
doplněné fotografiemi byly jednou z cest, jak informovat rodiče o průběhu
a náplni projektu.
b) Rodiče měli možnost se aktivně zapojit do činnosti projektu. Dva tatínkové
se dokonce ujali role učitele a připravili si pro děti zajímavé přednášky
s praktickými ukázkami o větrné elektrárně a motorech. Děti tyto netradiční
aktivity velice bavily, obohatily je a se zaujetím se jich aktivně účastnila i
děvčata.
c) Pro rodiče byla vytvořena informační brožura, která pojednává o nadaných
dětech, jak je rozpoznat, jak k nim přistupovat a o činnosti našeho Klubu
Talentík.
Vzdělávání pedagogů – ve spolupráci s KVIC Ostrava se všechny pedagožky
zúčastnily v rámci DVPP semináře pod názvem Nadané dítě v MŠ. Seminář pod
vedením zkušených lektorek byl pro ně přínosný a plošně jim objasnil problematiku
nadaných dětí, tak aby je dokázaly nominovat. Z finančního příspěvku byly také
zakoupeny odborné knihy zabývající se nadanými dětmi v předškolním věku.
Prezentace statutárního města Ostravy – město Ostrava jsme prezentovali
v rámci všech informací poskytovaných rodičů v prostorách mateřské školy, dále na
webových stránkách školy i zřizovatele:
a) https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/aktualne/v-ms-varenska-vznikl-klubtalentik (Foto č. 7)
b) www.msvarenska.cz (Učebna Talentík, Když si děti obléknout bílé pláště)
(Foto č. 8)
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III.

Závěr

Přestože jsme prakticky nováčky v práci s talentovanými dětmi, musím říci, že se toho naše
mateřská škola zhostila výborně. Spoluprací s odborníky a důslednou pedagogickou
diagnostikou jsme napříč třídami našli talentované děti, promyšleným a aktivním přístupem
jsme dětem nabízeli pestré činnosti, ve kterých měly možnost se realizovat, rozvíjet své
dovednosti, zkušenosti a zájem o nové objevování a bádání. Důležitou součástí projektu bylo
sdílení poznatků a prožitků s ostatními dětmi ve třídách, obohacování se navzájem, podpora
spolupráce mezi dětmi. Velký přínos projektu Talentík rovněž vidím v aktivním zapojení rodičů
do činnosti Klubu Talentík a projevený zájem dalších rodičů pro příští školní rok.
Závěrem chceme říci, že jsme patřičně hrdé na to, že naše mateřská škola, i když malým dílkem,
přispívá do velké mozaiky záměru našeho města Ostravy podporovat talentované a nadané děti,
žáky a studenty a udržet je v našem regionu.

Bc. Jana Richterová, Mgr. Stanislava Korcová

V Ostravě, 10. 04. 2018.
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Fotodokumentace projektu

Foto č. 1 – učebna Talentík,
vytvořená centra aktivit dle
základních přírodních věd
chemie, fyzika, biologie,
matematika, zeměpis.

Foto č. 2 – učebna je vybavena
rozmanitými
didaktickými
pomůckami, například k vážení a
porovnávání váhy a množství.

Foto č. 3 – učebna Talentík, pohled shora.
Nad hlavami dětí je zavěšena sluneční
soustava.
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Foto č. 4 – děti v bílých pláštích
na jedné z lekcí v chemické
laboratoři ZŠ Gen. Píky.

Foto č. 5 – jeden ze zajímavých
pokusů – lávové lampy pod
vedením Ing. Petry Hladíkové.

Foto č. 6 – přednáška o motorech
vedená panem Brašem – nadšeným
tatínkem jednoho z nadaných dětí.

5

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o.
Varenská 2977/2a, 702 00 Ostrava
Tel: 596 612 122, e-mail: msvarenska@tiscali.cz
IČ: 70934002

Foto č. 7 – prezentace města Ostravy v článku na webových stránkách zřizovatele (MO
MOaP)

Foto č. 8 – prezentace města Ostravy na webových stránkách školy. Po kliknutí Projekt
TALENTÍK se návštěvníkům stránek rozbalí bližší informace o projektu.
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