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Po roce na maškarním bále … 
 

Letošní karneval jsme společně prožili ve velkém sále Střediska volného času na Ostrčilově 

ulici v Ostravě. Celý jsme ho zaplnili, vždyť také přišlo 72 dětí! Moc jsme se těšili, protože na 

Ovocnozeleninovém karnevalu jsme ještě nikdy nebyli. Děti byly moc zvědavé, radily se 

společně o tom, jaké budou mít kostýmy a za co půjdou. Vždyť jít například za takový 

meloun nebo hroznové víno není nic jednoduchého. Ještě, že jsme mohli obléknout i další, 

tradiční převleky. A tak se sešlo několik princezen, Sněhurek, pirátů a spidermanů, strašlivý 

medvěd Huňáč, pejskové a kočičky, Červené Karkulky, lesní víly i čarodějnice, kuchaři, 

rytíři, batman, čertík, dokonce i jeden televizor a mnoho dalších. Musíme pochválit maminky, 

které se rozhodly pro výrobu kostýmů ovoce nebo zeleniny a vymyslely je opravdu velmi 

důmyslně. Tolik krásných a vtipných kostýmů – jahoda, zelené jablíčko, jablíčko s červem, 

ovocný košík, také jedna celá jabloň, míchaný kompot, hrášek, zahradník …  

Zažili jsme soutěžení, různé hry, děti tančily a dováděly, zpívaly, zkrátka … spousta legrace 

a prima zábava. Do školky si děti odnesly také něco na památku – pexeso, omalovánky, 

pastelky a nějaké dobroty za vydanou energii. Po takovém výkonu jim náramně chutnalo 

u oběda a do postýlek se, věřte nevěřte dokonce těšily. Spaly jako dudkové a určitě se jim 

zdálo o tom, co prožily. I my, dospělí, jsme toho měli dost. A tak se těšíme na další rok 

a přemýšlíme už teď, co vymyslíme, aby to zase stálo za to. Naše poděkování patří paní 

Štěpánce Macháčkové a její milé pomocnici, které se o nás tak hezky staraly a vlastně to 

všechno vymyslely a připravily. Také děkujeme za asistenci a pomoc paní Radce Fajové, 

mamince Klárky z ČERVENÉ TŘÍDY. 

 

 

 

 

Foto: 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



Na návštěvě ve Výstavní síni Sokolská … 
 

Děti ZELENÉ a MODRÉ třídy opět navštívily Výstavní síň na Sokolské 26 v Ostravě. 

Tentokrát se účastnily zajímavé výstavy sochaře Jana Hendrycha, vedoucího ateliéru 

figurálního sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze s názvem Co je krásné. 

Děti si se zájmem prohlédly vystavené sochy, seznámily se s pojmem socha-plastika, 

s postupem jak vzniká, materiály, ze kterých jsou sochy tvořeny. Zamyslely se nad tím, co jim 

jednotlivé sochy připomínají, pojmenovaly si některé sochy podle své fantazie. Vymyslely 

originální názvy, inspirovaly se pohádkami – tajemná princezna, strašidelná postava, 

pohádková víla, neznámá paní …. 

V druhé části si mohly samy vyzkoušet práci s hlínou, použít různé nástroje, výtvarné 

pomůcky, vyzkoušely si frotáž.  Děti se s chutí pustily do práce a pod jejich rukama začaly 

vznikat různé figurky…  

 

          
 

Galerie Sokolská je dětem vstřícně otevřená, vede děti nejen k tvořivosti, ale podněcuje je 

také k přemýšlení. Příjemně strávené dopoledne bylo pro děti zábavné, poučné, tvořivé. 

 

 



Byli jsme se podívat… 
 
 
 

Oslovilo nás pozvání na výstavu do Muzea Hlučínska, která byla věnovaná legendární 

stavebnici Merkur. Tatínkové si jistě na tuto vynikající stavebnici pamatují ze svého dětství 

a možná, že by ještě někde v tajných skrýších našli některé její části – šroubky, matice, 

děrované kovové díly … 
 

Všechny exponáty, které výstava dětem nabídla, pocházely ze sbírky pana Jiřího Mládka, 

který je velký nadšenec této legendární stavebnice Merkur a zasvětil jí předchozích třicet let 

svého života. Na výstavě byla postavena celá řada jeho nádherných modelů - např. obrovské 

ruské kolo, vláček s kolejištěm, lodě, auta, rypadla, dokonce i věrné modely známých staveb.  

     Sám říká: „Z děrovaných dílů Merkuru se dá postavit opravdu všechno. Zatím jsem 

nenarazil na nic, co by Merkur nedokázal.“  

 

Děti byly prohlídkou výstavy nadšeny, také paní učitelky. Mohly si pohrát v herně a sestavit 

si model podle svých představ.  
 

Naše škola dostala finanční dotaci právě na rozvoj polytechnické výchovy dětí a můžeme tak 

nakoupit technické stavebnice (MERKUR, KONSTRUKTÉR, SEVA…aj.), které nabídnou 

dětem i rodičům společná pracovní setkání v mateřské škole v programu POMOZ MI, 

ABYCH TO DOKÁZAL. Děti tak budou mít možnost společně s rodiči objevovat technické 

možnosti a prověřit své dovednosti při sestrojování.  

 

Chceme rovněž poděkovat panu Ing. Ladislavu Kudelovi, který sponzorsky zajistil pro děti na 

výstavu autobus. 

 
 
 

Foto: 
 

       
 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Merkur-lokomotiva.jpg


      
 

 

      
 

 

 

Možná Vás zaujme, že: 

     

 stavebnice Merkur vznikla v Polici nad Metují roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl 

založil firmu Inventor a nechal si patentovat originální konstrukci dětské kovové stavebnice 

pod názvem Inventor. Původně byly kovové díly navzájem spojovány háčky, v roce 1925 

přechází výrobce na nový systém, který se zachoval až dodnes. Části stavebnice jsou již 

spojovány šroubky a matičkami. S přechodem na nový systém byla pro stavebnici 

registrována nová ochranná známka – Merkur, pod kterou byla prodávána. Na přelomu 

třicátých a čtyřicátých let minulého století se řada rozrostla 

     Vývoj pokračoval až do počátku druhé světové války. Po válce v roce 1947 byla výroba 

obnovena. Od 60. let byla stavebnice Merkur Kovopodnikem Broumov exportována přes 

Pragoexport do celé Evropy. Po revoluci v roce 1989 dochází k privatizaci. Bývalými 

zaměstnanci byla založena firma Komeb. Ta nějaký čas pokračovala ve výrobě stavebnic, ale 

v roce 1993 skončila. Další kapitolou historie firmy Merkur se stal vstup Ing. Jaromíra Kříže. 

Začal podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém dědovi. Po zdlouhavých 

jednáních se mu podařilo odkoupit stroje z likvidované firmy a během tří let výrobu v Polici 

nad Metují plně obnovit. 

 
 

 



Jak jsme vítali jaro … 
 

Tak nás ta zima letos (nejen) ve vzdělávacím procesu pořádně zaskočila, protože i přesto, že 

kalendář nahlásil příchod jara, ve skutečnosti bylo všechno jinak. Všichni jsme se těšili, že 

jaro doslova přiletí a s ním i první otužilý skřivánek. Naplánovali jsme si, že budeme společně 

pozorovat jak teplý vítr a déšť rozpouštějí sníh, promáčejí zemi a naplňují řeku Ostravici 

kalnou vodou, která přitéká z hor. Pozorovat jak vznikají stružky a kaluže a snažit se 

vysvětlit, proč na některých místech mizí sníh rychle a jinde zůstává ležet dlouho. Také jsme 

chtěli poznávat, jak se probouzí jaro a jaké změny nastávají v přírodě, jak se mění stromy, 

země, rostliny. Potkat se na procházce s první sněženkou, přinést si do vázy pár větviček jívy, 

ale jenom málo, aby zůstalo pro včelky a ostatní hmyz, který se brzy probudí ze zimního 

spánku. Pozorovat práce zahradníků v parku a pomoci upravit i naši zahradu, abychom si zde 

mohli už brzy hrát. A všechno bylo jinak i přesto, že jsme první jarní den poslali pryč Morenu 

po řece Ostravici.   

 

 

                
 

 

               
                     

 

Ještě, že je znát jak se prodlužují dny a je déle světlo. 



Společně jsme se však připravili na prožití a přípravu jarních svátků – Velikonoc. 

S Velikonocemi bylo spojeno plno radostné práce. Museli jsme přece připravit všelijaké 

zajíčky, slepičky, kuřátka, beránky a ptáčky i s hnízdečky, zkusit si uplést a ozdobit pomlázku 

a namalovat kopu vajíček, zasít jarní osení. Připomenuli jsme si různé velikonoční tradice 

a zvyky, dozvěděli se co je pašijový týden, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 

sobota … Naučili se některé velikonoční koledy a básničky, písničky, poslechli si velikonoční 

příběhy a zahráli si veselé hry spojené s jarem a pomlázkou.  

 

 

                 
 

                 
 

 

 

Jaro je tak krásné roční období, inspiruje nás k mnohým tvůrčím činnostem. Škoda, že nás tak 

letos svým rozpačitým příchodem zaskočilo. Snad si ho ale ještě společně užijeme! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Operační program: OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika 

pro realizaci mikroprojektů  

Správce fondu v ČR: Euroregion Silesia – CZ 

 

Název projektu: Školky bez hranic 

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.04/12.03278 
 

 

Informujeme … 
 

Ve dnech 8. - 10. 3. 2013 se uskutečnil společný pracovní víkend pedagogů zúčastněných 

mateřských škol v Beskydech. Za naši mateřskou školu byly vybrány paní učitelky Hana 

Ferfecká a Bc. Radka Wozniaková. 

V pátek odpoledne měly učitelky možnost seznámit se s interaktivní tabulí a možnostmi jejího 

využití ve vzdělávacím procesu. Exkurzi a předvedení zajistila ZŠ Gen. Píky ve své 

multimediální jazykové učebně. Následně všichni pedagogové odjeli do hotelu HAMR, obec 

Ostravice. 

V sobotu dopoledne byl pro všechny připraven zajímavý seminář netradičních výtvarných 

technik, zaměřený na jarní a velikonoční náměty. V odpoledním programu prezentovali 

jednotliví zástupci své školy a připravovali následně program dalších aktivit pro děti, 

zejména: 

 výlet do Glubczyc, který se uskutečnil 21. 3. 2013 

 návštěva Mladečských jeskyní (7. 5. 2013) 

 školní kolo sportovního utkání (květen 2013) 

 česko-polské sportovní utkání (4. 6. 2013). 

 

Tato víkendová akce byla pro všechny pedagogy příjemným setkáním s výměnou zkušeností 

a je třeba podotknout, že i přítomná tlumočnice byla mile překvapena, že mezi školami nebyly 

jazykové bariéry a název projektu „ Školky bez hranic“ byl zcela naplněn.  

 

 

Společné foto: 

 



Na návštěvě v Głubczycích … 

 

Dne 21. 3. 2013 se plánované návštěvy Przedszkola Nr 1 v polských Głubczycích zúčastnilo 8 

dětí ZELENÉ a MODRÉ třídy z naší mateřské školy. Děti doprovázely učitelky Libuše 

Langeová a Marie Benešová. Odjížděli jsme s nevlídným počasím, ale natěšeni na to co nás 

čeká. A bylo toho opravdu dost: vystoupení kouzelníka, který vyčaroval živého holoubka, 

poradil dětem jak si vyčarovat peníze a předvedl spoustu obratných triků. Bylo na co se dívat, 

děti reagovaly velmi spontánně i přesto, že někdy neporozuměly některým výrazům 

a vyváděly tím kouzelníka z míry. 

Přes poledne se rozjasnilo a nás čekal výborný oběd, který připravily polské paní kuchařky. 

Dětem i nám náramně chutnalo. Prohlédli jsme si všechny třídy, načerpali jsme inspiraci 

a předali jsme dětem i zaměstnancům drobné dárky, které jsme přivezli s sebou. Potom jsme 

se vydali na jarní průvod s vítáním jara – spálení Moreny na zahradě školy a navštívili jsme 

Muzeum Głubczyckého Kraje v Radnici, kde jsme po prohlídce zanechali zápis v návštěvní 

knize. Potom již následovalo loučení, pozvání našich partnerů do Ostravy a odjezd domů. Už 

teď se těšíme na společný výlet do Mladečských jeskyní, který se uskuteční v květnu.  

 

 

Společné foto: 

 

 
 

 

 

 

 

 



Když jsou oči dětí smutné … 

 

Často jsme jako učitelky vtaženy přímo i nepřímo do situace rodiny, která prožívá nějakou 

mimořádnou či náročnou životní situaci. Takovou situací může být ztráta zaměstnání, 

autonehoda, úmrtí v rodině, rozchod rodičů … Je to zejména proto, že rodiče chtějí své dítě 

uchránit před následky takové situace a poradit se jak. I pro nás je to velmi těžká a složitá 

situace, učitelkám nepřísluší vměšovat se do záležitostí rodin. Často se však svěří učitelce 

i samotné dítě, které neví, co se kolem něj děje a co to znamená. Jde o situaci, která ho vyvede 

z míry. Očekává její podporu, vlídnost a bezpečí prostředí, ve kterém se nachází. Věřte, že 

učitelka musí být velmi citlivá, ohleduplná a taktní, aby dítě ještě více nezranila a pomohla 

mu, aby se cítilo ve třídě sebejistě a bezpečně. 

 

Mnohdy vidíme, že dítě se najednou rozpláče, odmítá si hrát, špatně jí, je neklidné nebo 

zkrátka začalo zlobit a strhává na sebe pozornost. Někdy si děti, které prodělaly trauma, 

stěžují na bolesti hlavy, bříška, únavu. Dítě také na traumatickou událost nemusí reagovat 

hned, často se porucha objeví až za delší dobu, někdy až za několik měsíců. 

 

A co byste měli pro své dítě udělat vy sami? Vytvořte mu stabilní prostředí, ve kterém se 

bude cítit bezpečně. Dále je dobré si s ním hodně povídat a rozebírat to, co ho trápí.  Nikdy ho 

ale nenuťte, aby mluvilo o tom, o čem mluvit nechce.  

 

Dětství je bezpochyby nejkrásnějším obdobím lidského života. Umožněme svým dětem, aby 

je šťastně prožily a aby na něj s láskou (a možná s trochou nostalgie) vzpomínaly za dvacet, 

třicet, … let.  

 
 

 

 

 

                                         

 



 

 

 

 



Dítě by mělo doma pomáhat! 
 
Společně s dětmi jsme otevřeli diskusi o tom, jestli doma pomáhají a jaký význam má vlastně 

práce pro člověka. Některé názory nás pobavily, nad některými jsme se zamyslely, ale ve 

většině případů jsme zjistily, že zvláště starší děti někdy rády doma pomáhají a k práci mají 

celkem hezký vztah. Setkaly jsme se ale i s takovým názorem, že dítě je na práci ještě příliš 

malé, a že se napracuje v životě ještě dost a dost.  

 

Kdy vám má začít dítě pomáhat? 

Dítě je třeba od malička připravovat na další životní období, ve kterých se práci s největší 

pravděpodobností nevyhne. Čím dřív si na ni zvykne, tím lépe! Dítě vám může pomáhat už od 

útlého dětství. Možná si pomyslíte, že je to nesmysl, protože malé dítě nedokáže zvládnout 

sebemenší práci. Záleží na tom, jak se na tento problém podíváme.  Je jisté, že v tomto věku 

vám práci nějak výrazně neulehčí, spíše vás naopak bude zdržovat. Nebojte se dítě zaměstnat 

drobnějšími úkoly, a to i v případě, že předem víte, že je nebude zvládat tak, jak si 

představujete a budete to po něm muset předělávat. Začněte maličkostmi, pochvalte dítě za 

každé splnění pracovního úkolu a pracovní aktivitu, a poděkujte mu. Občas se v zápalu dětské 

horlivosti stane, že něco zničí, rozbije či poškodí. Určitě je za to nehubujte, ukažte mu cestu, 

jak tomu příště předejít. Vždyť chybami se učíme celý život. 

Dbejte na to, aby vaše dítě neodbíhalo od rozdělané práce. Když už se do něčeho pustí, musí 

to dokončit! Nenechte se obměkčit výmluvami. Důležité je jen vybírat přiměřené úkoly jeho 

věku! Někdy je vhodná dobrá motivace: pojď, uklidíme pěkně všechny hračky a pak nám 

zbude čas přečíst si pohádku. 

Je až s podivem, jak se děti v mateřské škole hlásí o různé pracovní aktivity, zvláště tehdy, je-

li vyhlášen „speciální pracovní úkol“, který zřejmě jen tak někdo nezvládne. Děti se cítí 

nejenom užitečné, ale mají radost z toho, že něco dokážou. Často se podivujeme nad tím, proč 

zůstává v šatnách po odchodu dětí domů takový nepořádek. Vždyť mnohé děti si dokážou 

uložit své věci, poskládat do kapsáře, odnést papuče do botníku. Před odchodem na pobyt 

venku je k tomu vedeme, soutěžíme kdo lépe, dříve … a ještě stihneme pomoci i svému 

kamarádovi. Volíme snad účinnější motivaci? Možná, že ani ne, jenom nám více záleží na 

tom, jak vypadá prostředí, ve kterém se pohybujeme a chceme, aby si toho všímaly i děti. 

Prosíme, veďte je k tomu i vy, zkontrolujte své místo v šatně než odcházíte, ale hlavně 

požadujte to na svých dětech. Předejdete ráno hledání papučí a jiných osobních věcí. Věřte, že 

se nám to vyplatí. 

 

Beseda s dětmi:   JAK POMÁHÁM DOMA 

 

Josífek - pomáhám úplně se vším 

Honzík - pomáhám péct buchty 

Karolínka - pomáhám s praním - prášek, knoflík a už to jede 

Sofinka - s úklidem v mém pokojíčku 

Nela – s úklidem a při vaření 

Anička M. - hlídám Zuzanku 

Anička Z. - s úklidem, praním a nejraději s pečením bábovky 

Filípek - dávám si věci do pračky 

Aďa - uklízím si vše po sobě 

David - vytírám sám doma podlahu 

Magda - pomáhám doma ráda se vším 

Vašík - hlídám malého brášku Honzíka 

Hynek - pomáhám mamince s vysáváním 



Max - já pomáhám při vaření 

Anička B. - tak normálně se vším 

Johanka - když mi řekne taťka, ať uklidím pod postelí hračky, tak to udělám 

Ondra - uklízím si svůj pokojíček 

Matyas - podávám mamince světla v novém bytě 

 

A co si děti představují pod příslovím „BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE“ 

Sofinka - když někdo nepracuje, tak nedostane ani koláč 

Nela - kdo nepracuje, nemá na jídlo 

Honzík - když nepracujeme, nedostaneme plyšáka ani sladkosti 

Josífek - když nebudeme pracovat, tak si nemůžeme nic koupit 

Filip - nebudeme mít ani lízátko, ani oblečení 

Anička M. - když nebudeme pracovat tak nedostaneme peníze a nic si nekoupíme 

Aďa - nemůžeš si koupit koláče, když nemáš peníze a ani si je sám neuděláš 

David - kdo nepracuje, nic nemá 

Magda - kdo nechodí do práce, nemá peníze 

Johanka - když nebudeš cvičit na kytaru, tak nebudeš ani hrát v kapele 

Max - když zapomeneme doma peníze, tak si v obchodě nic nekoupíme 

Vašík - když zapomeneme peníze doma, tak si věc v obchodě nekoupíme  

Hynek - když nechodíš do práce, tak si nekoupíš ani auto, ani koláč, ani lízátko. 

 

 

 

 

 

 

 



Nadané dítě … 

Čas od času se v mateřské škole setkáváme s nadanými dětmi, jejichž nadání a talent se 

projeví v různých oblastech. Setkáváme se zejména s mimořádným výtvarným, hudebním či 

pohybovým projevem dítěte, ale i s jinými. Mnohé děti baví kvízy, logické úlohy, hádanky, 

hlavolamy a rébusy, soutěže, exkurze a další aktivity, které je rozvíjí a poskytují jim něco 

navíc, na co v běžném vzdělávacím procesu není čas. 

 

Nadání je možné odhalit již v raném a předškolním věku. Prvními dospělými, kteří mohou 

rozvíjet talent dětí, jsou především jejich rodiče. Mohou stimulovat jejich zájem v určité 

oblasti (procházkami v přírodě, návštěvy muzeí, předváděním techniky). 

 

Dobré je dát dětem k dispozici knihy a jiné zdroje informací již v raném věku, aby mohly 

prohlubovat intelektové schopnosti a tvořivé myšlení kombinováním jednotlivých prvků 

vědomostí. Kromě toho by se měl klást důraz na rozvoj tvořivosti v různých oblastech 

(jazyky, herectví, hudba, umění, tanec, sporty a ruční práce) a rozvíjet sociální zodpovědnost 

a sociální vědomí především u těch dětí, jejichž intelektová úroveň výrazně předstihuje rozvoj 

v socioemocionální sféře. 

 

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že čím je dítě mladší, tím obtížnější je jeho 

identifikace. Je proto možné dojít i k omylům, které mohou být v pozdějších letech těžce 

napravitelné. K výrazně talentovanému dítěti je třeba speciální přístup. Podpora nadání je 

důležitá nejen pro realizaci a pozdější uplatnění onoho nadaného jedince, ale má velký přínos 

i pro společnost.  

Je důležité si uvědomit, že nadání a talent nemusí mít jen kladné projevy, ale i spoustu 

záporných. Vývoj takového dítěte probíhá nerovnoměrně, není to tak, že by dítě bylo ve všem 

nadané. V některých oblastech sice předčí své vrstevníky, ale jinde může být i výrazně 

pozadu. 

 

Je rovněž prokázáno, že potenciál, který není využíván, může ztrácet na kvalitě, nebo 

i dokonce zaniknout. 

 Je tedy důležité, aby dítě: 

- mělo podmínky pro to, aby si mohlo vyzkoušet, pro co má předpoklady, 

- bylo motivováno ke kvalitnímu výkonu, 

- mělo podporu (rodina, škola…) a možnost adekvátního vzdělání, 

- bylo chváleno za to, co dokázalo. 

 

Pokud máte dojem, že vaše dítě je nadané, je dobré navštívit pedagogicko-psychologickou 

poradnu, kde vám odborníci poskytnou užitečné rady a třeba i kontakty na organizace, které 

se věnují práci s nadanými dětmi. 

 

Děti mezi 2,5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy (zájmové skupiny Mensy ČR). 

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to 

nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. 

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu 

velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování 

obzorů. Děti jsou testovány zvláštním testem, prováděného zástupci Mensy po dovršení 5 let, 

nebo smluvními psychology v rozmezí věku 2,5 až 9 let.  

 

 

 



Jak poznáme nadané dítě a jaké jsou znaky nadaných? 

 

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní 

motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. 

Nadané děti rovněž dříve než je běžné v průměrné populaci dělají předčasně pokroky v určité 

oblasti. Velmi brzy se naučí mluvit, číst, psát, projevují touhu po nezávislosti. Vnímaví rodiče 

si mohou všimnout prvních známek mimořádné inteligence už v nejútlejším věku dítěte. 

 

Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi. Ty se projevují 

větší vzdorovitostí, která je častější u chlapců, nebo mohou zůstat navenek skryty, jako tomu 

bývá spíše u dívek, a projeví se utajenými záchvaty pláče, uzavřeností, případně zdravotními 

potížemi. Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu, a pokud jim něco nejde, 

nedokážou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. Rozpor mezi představou konečného 

výsledku a jejich neschopností ho dosáhnout je přivádí k zoufalství. Odmítají další pokusy, 

někdy propadají afektivním záchvatům. 

 

Nadání a talent je dar, ale je potřeba vědět, jak ho využít a dále rozvíjet. Nadané děti často 

požadují speciální péči i přístup, projevy jejich chování bývají odlišné od jejich vrstevníků. 

Je dobré, když se nám podaří je objevit co nejdříve. Usnadní to život jak dítěti, tak rodičům, 

škole. Na nás dospělých však spočívá hlavní a důležitý úkol, poskytnout dítěti pocit zázemí, 

lásky, dávat mu najevo pochopení a podporu nejen ve chvílích kdy se daří, ale i v těch 

slabších okamžicích.  

 

 
 

 

 


