
KROUŽEK DESKOVÝCH HER

Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk





V našem kroužku deskových her se schází 
především žáci 1. stupně.

Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat 
v roce 2005, kdy jsme uzavřeli smlouvu s Mensou 
a na rozjezd kroužku jsme získali zdarma několik a na rozjezd kroužku jsme získali zdarma několik 

deskových her. 

Na začátku naší činnosti bylo jediným problémem 
zvládnout pravidla všech her, které jsme na 

základě spolupráce s Mensou získali zdarma.







• Scházíme se 1krát týdně na 
dvě hodiny. Máme stálé 
členy, ale nebráníme 
ostatním dětem, které mají 
zájem si hry zahrát a členy 
nejsou. V dnešní době jsou 
děti natolik vytížené, že je 
problém domluvit se se 
všemi zájemci. Stálých všemi zájemci. Stálých 
členů je 21. Ostatní 
přicházejí jen když jim to 
vychází časově.



Na vedení kroužku jsme dvě učitelky a je to velká výhoda, 
která se nám opravdu osvědčila. Každá z nás 

se“specializuje“ na určité hry, které pak dětem vysvětluje 
nebo řeší případný problém s pravidly. 



Při vysvětlování pomáhají také starší žáci, kteří už většinu 
her ovládají a dovedou poradit i se strategií hry.



V současné době kroužek navštěvují děti od 2. – 5. 
ročníku, turnajů se účastní i sedmáci, se kterými jsme 

v roce 2005 začínali. 



Někteří z nich jsou takoví nadšenci, že deskové hry sami 
vymýšlejí. Příkladem je V. Kříž, který si již několik her 
vymyslel a zhotovil a také si s námi některé svoje hry 

zahrál.



Turnaje her pořádáme 2krát za rok, ale jen 
v rámci kroužku.

Větší turnaje, kterých se účastní zájemci Větší turnaje, kterých se účastní zájemci 
z celé školy, případně i z řad rodičů 

pořádáme 1krát za 2roky a to ve spolupráci 
s Mensou.



pořádá ve spolupráci se ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk

DEN PLNÝ HERDEN PLNÝ HERDEN PLNÝ HERDEN PLNÝ HER
KDE: ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk – budova 1. stupně
KDY: v pátek 5. března 2010     v  9.00 - 14.00 hod
Termíny oficiálních testů IQ:  9.00, 11.00, 13.00 
Termín testů struktury schopností: 10.00
Termín dotazníku volby povolání: 10.00
Termín turnaje 11.00 – 14.00

CO:
- Testy pro všechny zájemce – i mimoškolní, dospělé, apod. (Vstupní testování Mensy ČR osob- Testy pro všechny zájemce – i mimoškolní, dospělé, apod. (Vstupní testování Mensy ČR osob
- od 5 do 105 let, Dotazník volby povolání, Test struktury schopností- verbální, matematické, konstrukční-od
- 8 let)

- Diskuze o vzdělávání nadaných dětí a mládeže
- Turnaj v deskových hrách pro nominované žáky ZŠ Svatoplukova

A navíc možnost oficiálního vstupního testování do Mensy ČR osob od 5 let

Ceny oficiálních testů :
Vstupní testování Mensy ČR osob od 5 do 105 let  - 290,- Kč
Dotazník volby povolání (od 13 let) - 390,- Kč
Test struktury schopností (verbální, matematické, konstrukční) (od 8 let) - 390,- Kč

Co s sebou na oficiální test: psací potřeby, doklad totožnosti, osoby 5-13 let musí 
přijít s písemným souhlasem od zákonného zástupce.
Na testy je možno se přihlásit na adresách  JedelskaIvana@seznam.cz, 
HelenaSnorichova@seznam.cz, na telef.číslech  736 264 740,  604 759 198.



V dopoledních hodinách probíhá testování 
všech zájemců, kteří se na základě letáčků 

přihlásili. 

Jedná se o testy Mensy a týkají se nejen 
žáků naší školy, kteří mají na základě naší 
spolupráce s Mensou na testy slevu, ale 

všech zájemců z našeho města a okolí.





Potom následuje vlastní turnaj. 











. Součástí turnaje bývá výstavka her, kterou nám vždy 
připraví pan Fořtík i s průvodním slovem. Pro ostatní děti 

naší školy je zajímavé seznámit se s možnostmi a 
sortimentem deskových her.







Nemůžeme si ovšem stěžovat ani na 
spolupráci s vedením školy, které činnost 
kroužku podporuje. A to nejen pochvalou, kroužku podporuje. A to nejen pochvalou, 

ale i zakoupením her podle výběru našeho i 
dětí z kroužku.



Osvědčily se nám v kroužku hry karetní, 
jejich hra není příliš časově náročná –

s výjimkou Citadely. Např. Cech zlodějů, 
Bang, Hobiti, 6.bere, atd. 

Na druhé straně mají děti v oblibě i Karibik, 
Osadníky, Pacifik, Atlantik star nebo 

Activity.



Velké oblibě se u nás těší Citadela, pro kterou dokázaly 
děti získat i rodiče a pořádají domácí turnaje.



Do zvláštní kategorie bychom zařadily hru Turbo taxi, která 
vyžaduje dobrou představivost a také ji rozvíjí.



Hry rozvíjejí u dětí logické myšlení, 
prostorovou představivost, schopnost 

soustředění, paměť, pozornost, trpělivost, 
určitou předvídavost při vytváření různých 

strategií hry, apod. strategií hry, apod. 

V neposlední řadě také kamarádské vztahy 
mezi dětmi, schopnost hrát fair play. Věk 

v tomto případě nerozhoduje. 



Osvědčilo se nám i využití her v rámci projektových dnů. 
Zde vede využití Aktivity.





V kroužku hrajeme nejen hry školní, ale především po 
Vánocích hrajeme hry, které děti dostaly jako dárek. Hru, 

která se osvědčí, si v rámci možností do kroužku pořídíme.





V letošním roce jsme také opustili naši herní 
místnost a udělali jsme si výlet do Olomouce 

na putovní výstavu 

libereckého IQ parku – Hry a klamy, libereckého IQ parku – Hry a klamy, 

která měla u našich dětí velký ohlas. Bylo to 
zase něco jiného a měli možnost si své 

schopnosti ověřit v praxi.









Kdo má jen trochu zájem si takto s dětmi 
hrát, vřele doporučujeme. 

Není to příliš finančně náročné, protože jestli Není to příliš finančně náročné, protože jestli 
využijete nabídku spolupráce s Mensou, 
budete mít hry zdarma a pak už stačí jen 

místnost, pár stolů, židlí a k tomu jen trochu 
více času na hry.





Na závěr můžeme potvrdit dvě věci.

1. 
Že naši žáci chodí do kroužku rádi, často si Že naši žáci chodí do kroužku rádi, často si 
zamlouvají některé hry už během přestávek. 
Pokud někdy kroužek odpadne – jako dnes 
– jsou zklamaní a vyslechneme si mnohá a 

próóč? .



2.

Že platí přísloví : Kdo si hraje, nezlobí 
– aspoň ne tolik.



Zpracovaly :   Mgr. Ivana Jedelská,  Mgr. Helena Šnorichová

Šternberk  31. 5. 2010


