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a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských
školách a školních družinách. Najdete v něm
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s výchovou a vzděláváním a také zajímavosti,
které „hýbou“ světem předškoláků a malých
školáků. Připravujeme pro vás články týkající
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Pokud dítě
nena l u e am ice
dos ěl ch cí se
nedostatečně

I mezi předškoláky se můžeme setkat s dětmi,
které intelektově vynikají, jsou nadprůměrně
nadané. O tom, jak tyto děti odhalit a jak s nimi
pracovat, jsem si povídala s Jitkou Fořtíkovou
z pražského Centra nadání.

D
trápí malé
i velké

ak star ho dítěte m e s cholo odhalit
nad r měrn rozumo scho nos
eme se s tako mto dítětem setkat i
mate sk škole
ěla ste ně ak
edškoláka

A
?

Nadan dítě
rozhodně nemá
šechno zadarmo

ažd rodič nebo peda o á své
p edstav o to jak b se l d ti které
v c ovává nebo v d lává v víjet jak b
se ji
lo vést. Podle ps c oložk Pavl
oucké je to p iro ené pokud ale na e
p edstav nep ekročí snesitelnou íru.

ešikovné, všechno mu padá, každou chvíli něco rozlije nebo rozbije. Takové
může být dítě s dyspra ií. tom, co tato porucha obnáší a jak ji případně
kompenzovat, jsem mluvila se speciální pedagožkou lgou elinkovou.

íklad nadan ho

o mal ch dě a sou naše lastní
ne o sou to dě kter u íme si mnohd
romítáme s
edsta o tom ak
měl
t co měl dělat rostě s á
o eká ání o ak mír e to zdra a kd
u de o ne měrn tlak

Setká áme se ale i s dětmi kter ma í na íklad
s er er s ndrom ne o inou oruchu
au s ck ho s ektra t ma í tak takto
hraněn zá m sou mezi dětmi s razn m
rozumo m nadáním i tako kter ma í
záro e některou ze zmíněn ch oruch

ak e tomu u dě

ě tak

ětších

?

asem za nou dos í at

Pětka z těloc iku

P íliš ak ní rodi omáhá
dítě i kd to ne ot e u e
eší eho zále itos
nao ak lhoste n rodi
dítě ne om e ani kd
to ot e u e ne eší nic
olněn rodi ne omáhá
z te ně radě i o z udí
dítě k samostatnos

O ak test se edná
olik dě z dan ho o ula ního ro níku má
nad r měrn intelekt
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ajdi na každém řádku siluetu sportovce, která se liší od ostatních v řadě.
( denti kace ro dílné o tvaru ro víjí koncentraci u d .)
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o ck o oce
v naší kuchyni
ic ni jist ví e že po eranče andarink
citron rep a dal í citrusové plod obsa ují pro
nás tak pot ebné vita in a ani se ne usí e
učit jak je jíst. ob kd b l na tr u jen pár t dnů
p ed ánoci jsou už té
t i desetile pr č takže
je ůže e koupit b e celé o roku. ro
nic jsou ale v nabídce i plod se kter i si leckd
neví e rad .

kd ž va vobodová a ilu e ítečková
i očeské univer it v esk c
ud jovicíc ro odn ne poc b ují
v na pro esní p íprav a dal í o
v d lávání peda o ů
slí si že
pro práci peda o a je důležitá je o
osobnost.

a S o odo á: deme z ráce a hla ě se
nám honí co se zda ilo co ne co sem měla
íci ur it situaci co radě i ne

o kolk a ví átk
d lávání v ate ské kole
etod dra atické v c ov v ate ské kole
sobnost p ed kolní o peda o a

i i

iluše íte ko á: máte snad ráda kole ně
kter se nezam šle í nad m ak s ámi
komuniku í
í adě eda o a mate sk
škole e še eště slo itě ší roto e se
dot ká dítěte na za átku dlouh cest eho
emanci ace cho a zdělá ání
Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská
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Portfolio předškoláka
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Chceme žít zdravě
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Sněhulák
na špejli

z pe í ek

Náušnice...

a náušnice z peří můžeme použít kupovaná barvená peříčka nebo
peříčka, která sami nasbíráme v přírodě. ýběr peříček a jejich barev je jen
na vás. ednu z možných variant popisujeme v postupu.

nůžky, dlouhou
, jehlice nebo ostré
velký talíř hrnec
na nanášení barev.
cm, nůžky, tužku,
kousek houbičky
velikos přibližně
alkoholové y,
Potřebujeme karton provázek, akrylátové barvy nebo
nebo
tkaničku do bot
Ilustrace: Patricie

Mrazík

Potřebujeme špejle, kancelářský papír, nůžky, děrovačku
na papír, bílý karton, černý fix, barevné papíry, zbytky
balicích papírů na řezané květiny, lepidlo na papír, sušené
rostliny nebo drobné větvičky, balicí papír se zimními
motivy, polystyren ve tvaru kvádru, izolepu, šablonu – tělo
a hlavu sněhuláka – a mašle.

střihneme kousek bavlnky, přeložíme ji a podle obrázku na ní uděláme
uzlík s očkem na zavěšení háčku.

5

vana mutná
Námět a oto:

an o

okádo

1/2018

NÁ

Š

ání i názoru

Téma

PRO P DA O Y

Na osobnosti
učitele záleží
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Trendy výchovy
a vzdělávání
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Podle šablony si obkreslíme
tělo sněhuláka na bílý
kancelářský papír. Vystřihneme
ho a poskládáme jako
harmoniku. Do středu těla
uděláme děrovačkou nebo
nůžkami díry.

1

Koubská

Potřebujeme anilinové barvy, štětec, nůžky na papír,
entlovací nůžky, mycí houbu, misku na vodu, lepidlo na
papír, bílý karton, modrý karton, černou tuš, špejle, Savo
nebo zmizík, bílou temperovou barvu, alobal.

1

Zahrada hrou
1. Školní zahrada, která všestranně rozvíjí děti, podporuje
kontakt s přírodou, pomáhá pedagogům v jejich práci,
je provázaná se školním vzdělávacím programem,
posiluje spolupráci s rodiči i místní komunitou.

2

Potřebujeme barevná peříčka, proužek papíru, lepidlo, bavlnku,
háčky na náušnice.

čko položíme na vršek náušnice a oběma konci bavlnky svážeme
peříčka pevně k sobě.

7

2

Na zaschlý lavírovaný karton
nakreslíme špejlí namáčenou do
Sava nebo zmizíkem postavu
mrazíka podle našich představ.

Z balicího papíru vystřihneme
klobouk, nalepíme ho na
bílý karton a vystřihneme
ho s bílým lemem papíru.
Dokreslíme ho fixem
a přilepíme ho sněhulákovi na
hlavu. Hlavu přilepíme izolepou
ke špejli.

3

3

2

Bílý kreslicí karton namočíme mycí houbou. Zapouštíme do něj
štětcem anilinové barvy v modrých odstínech. Můžeme použít
i malé množství zelené.

Podle šablony si obkreslíme
hlavu, fixem ji dokreslíme,
vystřihneme nos a přilepíme
ho. Dále si podle šablony
vystřihneme mašličku,
poskládáme ji také do
harmoniky a v jejím středu
prorazíme díru.

edno velké růžové a jedno velké
světle alové peříčko položíme
vedle sebe.

Konce svázané bavlnkou potřeme lepidlem a omotáme
proužkem růžového papíru. Po zaschnu lepidla
provlékneme očkem náušnicové háčky.

5
avrch dáme dvě pun kovaná peříčka.

lena sabella ri

ic ová

. ri

K hlavě na špejli nasuneme mašli a poté tělo. Hranolek
polystyrenu obalíme balicím papírem se zimními motivy
a sněhuláky do něj zapícháme.

ic .c

2
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POČTY

PS N

BEZ PÍSMENEK
zdo a

ě měly ve školce karneval a vyzdobily si třídy barevnými fáborky a girlandami.
Pomůžeš jim třídu dozdobit?
( okreslování tvarů a držení pl nulé link je důležité pro budoucí psaní.)
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Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská

Psaní bez písmen

Náměty pro tvořivou
práci
BEZ ČÍSEL

POČTY

Vyrábíme s dětmi

Pomáháme ostatním

Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská
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Počty bez čísel
OD

ár nad ázavou

VÍM, JAK SE CHOVAT
Každého potěší, když mu někdo pomůže. Co uděláš, když do tramvaje přistoupí člověk s nohou v sádře,
paní, která čeká miminko, nebo starý člověk? Když jdeš s maminkou na nákup, necháš ji, aby nesla
všechno sama? Když tvůj kamarád chodí o berlích a nemůže dobře otevřít dveře, jak se zachováš?
Když stojíš ve frontě u pokladny a za tebou stojí maminka s miminkem v náručí, co uděláš?

(Porovnávání počtu a velikosti je důležité pro budoucí počítání.)

IN PIRA

Palachova,

Nápady pro školní
družinu

a školní zahradu napadala spousta sněhu a dě z něj udělaly sněhuláky. Který sněhulák je největší? Který
je nejmenší? Který má nejvíc kno íků? který jich má nejméně? e na zahradě více dě , nebo sněhuláků?
Kolik sněhuláků má klobouk s pun ky? kolik s proužky?
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Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská
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Vím, jak se chovat
R
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sněho
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Mrazíka nalepíme na
modrý karton a kolem něj
přilepíme kousky papírů
z lavírovaného kartonu, na
který jsme nakreslili Savem
nebo tuší hvězdičky, vločky
nebo puntíky.

Alena Kulhánková,

24

Sněhuláci na školní zahradě

Poznáš, co se najde doma a co patří ven? akroužkuj zeleně to, co patří ven, a modře to, co patří domů.
Pak si obrázky vybarvi.

4

5

5

22

www.nadace-promeny.cz

Po zaschnutí práce
dokreslíme mrazíka
černou tuší. Nalepíme
ho na bílý karton
a vystřihneme ho
entlovacími nůžkami.
Zimní pozadí na modrém
kartonu vytvoříme pomocí otisků
alobalu. Do dlaně si namačkáme
alobal, zlehka ho natřeme bílou
temperovou barvou a otiskujeme
ho na karton.

Z bílého kartonu vystřihneme
sněhulákovi ruce a přilepíme
je na tělo – harmoniku.
Do jedné srolované ruky
zasuneme košťátko (ze
sušené rostlinky).

edno menší bílé položíme
přes ně.
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Klára Smolíková,
ilustrace Bára Buchalová
Triton, Praha 2017

N

Knihovna je místo plné kouzel. Když otevřete zajímavou knihu, která vás osloví, odnese vás její
příběh někam hodně daleko. Asi tak se cítili Aleš se Zorkou ve školní knihovně, kam si chodili půjčovat
zajímavé knihy. Jednoho dne ale školní knihovna zmizela! Pro Aleše se Zorkou to byla naprostá
katastrofa, knížky byly vždycky jejich velkým zájmem a najednou se někam ztratily. Děti proto
rozjely detektivní pátrání, aby zjistily, kdo má zmizení knihovny na svědomí. Za pomoci kamarádů
knihožroutů se jim nakonec povedlo zjistit, co se s knihovnou stalo, ale to je jen jedna část příběhu.
Aleš se Zorkou a se svými spolužáky během školního roku například zjistili, kdo je knihovník
a knihovnice, nebo se v hodině češtiny bavili o tom, proč vlastně čteme, k čemu je čtení dobré.
Seznámili se také s tím, co mohou vyčíst z knižní tiráže.
Klára Smolíková ve své knize o knihožroutech spojuje napínavý příběh s jistou dávkou poučení, které
ale neruší a vzbudí zájem malých čtenářů. Může je zároveň motivovat k tomu, aby občas zašli do
školní nebo městské knihovny, kde mohou objevit stovky dalších zajímavých knih. Příběh doplňují
veselé a vtipné ilustrace Báry Buchalové. Kniha je vhodná pro společné čtení například ve školní
družině. Krátké kapitoly a přesně vystavěný příběh jsou tím, co potřebujeme při čtení na pokračování.
A při jejím čtení se nebudou nudit ani dospělí.
Mgr. Marie Těthalová

A
Anton Hergenhan
Praha, Portál 2017

Některé děti nás „dovedou potrápit“, nevíme si s nimi rady, veškeré naše pedagogické
zkušenosti jdou stranou, protože se nám prostě nedaří je „zpaciﬁkovat“. Jsou to ty děti,
které napadají ostatní, nadávají jim, berou jim věci a řeší své problémy „ručně stručně“.
Psycholog a terapeut Anton Hergenhan ale tvrdí, že někdy je problém jinde, že „malý
agresor“ svým nepřístojným chováním reaguje na to, co se děje, a že jeho chování je
symptomem hlubšího problému. I proto je ostatně za názvem jeho knihy otazník. Anton
Hergenhan má navíc s dětmi, které se nechovají tak, jak by měly, osobní zkušenost,
kterou se pokusil přetavit do útlé, ale velmi inspirativní knihy. Je zastáncem systemického
přístupu, a proto se nad agresivním chováním zamýšlí jinak. Není to pro něj něco, co je
třeba, ideálně i s „agresorem“, vymýtit, ale spíše je to výzva k pedagogické intervenci,
která nebere zúčastněným jejich sebeúctu. Základními kritérii jeho přístupu jsou osobní
účast, kdy se „snížíme“ na úroveň dítěte a mluvíme s ním jako rovný s rovným, a vedení,
které ale dítěti zachovává jeho svéprávnost a respektuje ho. Dále sem patří výslovná
identiﬁkace zdrojů a schopností, které máme k dispozici, a pozitivní vnímání symptomu.
To je možná něco, nad čím se zarazíme. Co může být pozitivního na tom, že jedno dítě
druhému rozsype hračky? Když se na věc podíváme s nadhledem, možná zjistíme, že
údajný agresor se ve skutečnosti brání. V terapeutickém procesu pak nesmí chybět návrh
řešení ze strany dítěte a do řešení musí být zapojeny jeho vztahové osoby.
Celou knihou nás provázejí dva terapeutické rozhovory, které jsou tím nejcennějším, co
kniha nabízí. Mohou nás inspirovat, dodat nám odvahu k tomu, abychom se na agresivní
chování podívali z jiných úhlů pohledu. Je agresor opravdu agresorem? Kdo má přijít na
to, jak věci napravit? Zvládnou děti zjistit, co se skutečně stalo, a najít z bludného kruhu
agrese cestu ven? Pokud se k nim budeme chovat jako k „opravdovým lidem“, určitě ano.
Jana Pokorná

eset mal ch
slane k
n

I ana ara o á
u itelka
lí ek Prim

Námět: Mgr. Marie Těthalová
Ilustrace: Patricie Koubská
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Už všechno znám

2. Grantový program, který nabízí školám finanční
a odbornou pomoc při proměnách jejich zahrad.

á ka

hersk

rod

Veršovaná knížka Deset malých slanečků je
vtipnou a svéráznou parafrází na známý popěvek
Deset malých černoušků. Napsal a nakreslil ji
přední německý ilustrátor a autor knih pro děti,
za své dílo mnohokrát oceněný. Je mj. držitelem
prestižních a světově nejvýznamnějších ocenění,
Ceny Hanse Christiana Andersena a Ceny Astrid
Lindgrenové. Verše o tom, jak skupinka deseti
slanečků s každou další slokou přichází při svých
výtečných dobrodružstvích o jednoho svého
člena, pobaví děti i dospělé.

Pták a e er ák Pták a Veverčák jsou zpátky! A tentokrát
na ledě mají úžasnou novou kamarádku, tučňáčici

Sakari. Jenže mají i nového nepřítele,
strašlivou kosatku. Je obrovská, hladová
a jejím dalším chodem má být Pták! Je tedy
na Veverčákovi, aby vymyslel, jak z toho
ven, a dal dohromady šílený plán na jeho
záchranu. S trochou štěstí a Sakariinou
pomocí snad všichni vyváznou živí. Nebo
skončí jako krmení pro kosatky? Knihu
napsal a nakreslil James Burks.

1/2018

Inspirace od vás

Recenze

Až do 31. 3. 2018 běží grantová výzva!
Platí pro MŠ z Karlovarského,
Ústeckého, Libereckého,
Středočeského kraje a z Prahy.
A k tomu se 1. 2. 2018 v Praze koná
konference!

MEDIAKIT

Přehled rozměrů a ceník inzerce
časopisu Informatorium 3–8
Standardní inzertní plochy

Speciální inzertní plochy

• umístění na inzertních stranách časopisu

• umístění na redakčních stranách časopisu
3

B

3

1/2

1

A
1/1

C

C

1/4

1/4

1

9 000 Kč

2

7 800 Kč

3

4 000 Kč

Velký podval
Zrcadlo: 198 x 90 mm
Malý podval
Zrcadlo: 198 x 68 mm
Tip
Zrcadlo: 116 x 60 mm

2

Speciální inzertní plochy
• umístění na redakčních stranách časopisu

A
A

2. a 3. obálka

26 000 Kč
16 000 Kč

A

4. obálka

T

40 000 Kč

Spad: 210 x 285 mm + 5 mm
Zrcadlo: 198 x 273 mm

T

T
T
T

B

10 000 Kč

Spad: 210 x 140 mm + 5 mm
Zrcadlo: 198 x 134 mm

T

C

8 000 Kč

Spad: 103 x 140 mm + 5mm
Zrcadlo: 97 x 134 mm

T

Vkládaná inzerce
do 20 g .............................................. 2,60 Kč/kus
do 50 g .............................................. 4,50 Kč/kus
do 100 g ............................................ 6,00 Kč/kus
do 150 g ............................................ 7,40 Kč/kus

Webová inzerce – bannery
Velký 1920 x 400 px .....................3 000 Kč/měsíc
Malý 300 x 300 px ........................1 500 Kč/měsíc

Příprava podkladů
PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný
rozměr s ořezovými značkami, při formátu na
spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky
v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve
vektorovém formátu (.eps, .ai)

2 200 Kč

Aktivity
Zrcadlo: 90 x 73 mm

Plocha určená pro prezentaci pobytů,
výletů a mimo školních aktivit. Inzerát
obsahuje textovou část a obrazovou část.
Textová část má maximálně 400 znaků.
Inzerci zpracujeme sami ze zadaných
podkladů.

Náklad
14 000 výtisků, z toho předplatitelé 8 000 v ČR,
600 na Slovensku

Bonusy
Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet
vkladů, facebooková prezentace.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontakt na inzertní oddělení
Richard Klimeš
E-mail: klimesr@portal.cz
Tel.: 724 635 672

