Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, Sokolov

Vážení rodiče,
všichni si uvědomujeme, že vstup do první třídy je pro každé dítě důležitým momentem. Každé
dítě je jiné a má své individuální potřeby. Naše škola nabízí kvalitní péči všem dětem. Rozvíjíme
jejich potenciál, osobnost i individualitu.

Mezi naše priority patří i zabezpečení potřeb nadaných dětí. Nabízíme







Identifikaci nadaného dítěte
Individuální přístup
Empatii k specifickým potřebám těchto dětí
Zkušenosti v práci s nadaným žákem
Možnost individuálního vzdělávacího plánu, pomůcky v rámci podpůrných opatření
Zajímavé volnočasové aktivity, kroužek Deskových a logických her

Typické znaky nadaných dětí









Mají bohatou slovní zásobu
Jsou náruživí čtenáři, řada z nich umí číst již od ranně předškolního věku
Mají touhu vědět, jak věci fungují, mají řadu zájmů nebo jen několik základních, které jsou
schopni do hloubky zpracovávat a postupně střídat
Jsou schopni spojovat zdánlivě nesouvisející věci do smysluplného celku
Rády jsou s dospělými lidmi nebo staršími kamarády
Jsou velice dychtivé po získávání nových informací
Mají výbornou schopnost koncentrace pozornosti
Vyznačují se vynikající pamětí

Organizace zabývající se nadáním




Centrum nadání - http://www.centrumnadani.cz/
Mensa - http://www.mensa.cz/
Qiido - www.qiido.cz

Těšíme se na vás u zápisu do 1. třídy.
Kdy? Ve středu 4.4.2018 v 15.00 – 18.00 hod.
Ve čtvrtek 5.4.2018 v 15.00 – 17.00 hod.
Kde? No přece v naší škole!

Bystré dítě x Nadané dítě
Bystré dítě

Nadané dítě

Umí odpovídat.
Zajímá se.
Má dobré nápady.
Odpovídá na otázky.

Klade další otázky.
Je zvědavé.
Má neobvyklé nápady.
Zajímají jej detaily, rozpracovává, dokončuje.

Je vůdcem skupiny.

Je samostatné, často pracuje sám.

Jednoduše se učí.
Mezi vrstevníky je oblíben.

Většinu už zná.
Víc mu vyhovuje společnost starších dětí

Chápe významy.
Přesně kopíruje zadaná řešení.

Dělá závěry.
Vytváří nová řešení.

Dobře se cítí ve škole, ve školce.

Dobře se cítí, když se učí (něco nového).

Přijímá informace.
Je vytrvalé při sledování.
Je spokojené s vlastním učením a výsledky.

Využívá informace.
Sleduje pozorně.
Je velmi sebekritické.

