
Vyzvěte žáky, aby své

představy při tom, když je

vyjadřují pohybem, kreslí,

zapisují atd., zároveň

popisovali ústně.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci umějí vysvětlit, co znamená něco si
představit, poznat, že si něco představují, a popsat co.

Žáci musí zvládnout:
•Vysvětlit, co znamená „něco si představovat“.

• Uvést příklady toho, kdy si něco představovali a co to bylo.

Hodnocení
V tomto kroku nejlépe funguje slovní hodnocení a zpětná

vazba.

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co je to představivost, 

a popsali, kdy ji používají.

• Zadejte žákům různé nereálné situace a vyzvěte je, aby vám

popsali, co si představí, např.: jaké bude zítra počasí, co jedí

mimozemšťani k snídani.

• Pozorujte, jak si žáci společně hrají a předvádějí různé věci.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 1
U m í m  p o p i s o v a t ,  c o  s i  

p ř e d s t a v u j u .

KROK 1

Při diskuzích na jakékoli

téma se žáků ptejte: „Jak

by to vypadalo? Nakreslil/a

bys, jak si to představuješ?“

Vytvořte si ve třídě „zeď

představivosti“ nebo

„šňůru představivosti“ 

a položte k ní poznámkové

papírky. Vyzvěte žáky, aby

kdykoli, když si něco

představí, svou představu

popsali na papírek a

přilepili ho na zeď /

připnuli na šňůru.

odkaz na Devatero pohádek 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/90/31/devatero_pohadek.pdf


Psí pohádka, str. 60

Stará psí víla se zamyslila a povídala pak: „Budu vám vypravovat,
jak stvořili psi člověka. Když Pánbůh stvořil celý svět a všechna zvířata,
postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata
v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli
čím dál smutnější. Ptal se tedy Pánbůh psů: ‚Proč jste smutní, když
ostatní zvířata se radují?‘ I řekl nejstarší pes: ‚Víš, Panebože, těm ostatním
zvířatům nic neschází; ale my psi máme kousek rozumu tadyhle
v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že jsi Ty,
ó Stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k Tobě ne, a to nám
psům tuze schází. Pročež, ó Pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého
boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout!‘ I usmál se Pánbůh a řekl:
‚Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si
mohli čuchnout.‘ 
I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost: ten lví,
ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen
žádnou psí kost ne; neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani
psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada a z těch kostí udělal Bůh
člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému se může čuchnout.
A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má
vlastnosti všech zvířat: má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky
a velkodušnost koně, jen psí věrnost ne, jen psí věrnost ne!“

P S Í  P O H Á D K A

kreativní myšlení, krok 1
Umím popisovat, co si představuju.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti se při poslouchání soustředí a po přečtení vyjmenují všechna zvířata, která byla 

Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce

        v pohádce i jen letmo zmíněna.



Otázky k reflexi:

Jaká zvířata se v pohádce objevila? V jaké souvislosti?
Jak stvořili psi člověka, co tvrdí psí víla? 
Dovedli byste na obrázku člověka znázornit, jak přesně a čím se
projevují různé vlastnosti zvířat? 
Jak to, že člověk nemá psí věrnost? Co kdyby psí věrnost mohl
získat výměnou za jinou vlastnost? Kterou vlastnost (zvíře) byste
vyměnili? 
Dovedete si představit nějaká další zvířata, ze kterých by mohli
psi přinést kosti? O která by se jednalo? Jaké vlastnosti by díky
nim člověk získal?

Poznámky, náměty, postřehy


