
Čtěte si pohádky, říkejte

říkanky a zpívejte písničky,

při kterých si mají děti

něco představit 

a předvádět, např. „Kolo,

kolo mlýnský“, „Zlatá

brána“ nebo „Brambora“.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 si žáci umějí představit něco nereálného
(zatím jen takové koncepty, které znají z reálného života).

Žáci musí zvládnout:
• Umět si představit nějaké imaginární místo nebo věc.
• Připojit se k něčí imaginární hře.

• Předvádět věci, které znají.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí.

• V tomto kroku nejlépe funguje slovní hodnocení a zpětná

vazba.

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co zrovna předstírají, že

jsou nebo dělají. Je na nich vidět, že si umějí představit

imaginární předměty a prostředí?

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

Umějí si představit něco, co vymyslel někdo jiný, a k jeho hře

se připojit? Dokážou předvést věci, které znají?

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 0
U m í m  s i  n ě c o  p ř e d s t a v i t  

a  p ř e d v é s t  t o .

KROK 0 

Abyste představivost dětí

podpořili, nabídněte jim

převleky a rekvizity 

z různých prostředí, která

znají. Např. dejte do

pískoviště kyblíčky, lopatky

a mušle a dělejte, že jste 

u moře, nebo dětem dejte

dětskou pokladnu, peníze 

a košík, aby mohly

předstírat, že nakupují.

Předveďte jim, jak rekvizity

použít, a vybídněte je, aby

předváděly samy.

odkaz na Devatero pohádek 

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


Psí pohádka, str. 56-57

Byl už z Voříška celý pes, veselý a zubatý jako každý jiný, ale něco
na něm nebylo v pořádku: nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom
pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička: Copakže
Voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše
a čtvrtého dne povídá dědečkovi: „Copakže Voříšek nikdy neštěká?“
Přemýšlí dědeček, tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá
Šulitkovi, kočímu: „Copakže náš Voříšek nikdy neštěká?“ Šulitka to
vzal důkladně; šel do hospody a přemýšlel tam tři dny a tři noci; čtvrtého
dne se mu už chtělo spát, nějak se mu mátla hlava, i zavolal hospodského
a tahal z kapsy čtyráky za outratu. Počítal, počítal, ale sám
čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. „Inu, Šulitko,“ povídá
hospodský, „copak tě maminka nenaučila počítat?“ V tu chvíli Šulitka
nechal outraty, plácl si do čela a běžel k dědečkovi. „Hospodáři,“ křičel
ve dveřích, „už to mám! Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma
nenaučila!“
„Namoutě,“ řekl dědeček, „to je pravda; mámu Voříšek nezná, Ferda
ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak Voříšek
ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko,“ povídá, „musíš ho naučit štěkat.“
Sedl si Šulitka ve stáji k Voříškovi a učil ho štěkat. „Haf haf,“ vykládal
mu; „dávej pozor, jak se to dělá; nejdřív vrrrrr tadyhle v krku,
a pak to najednou pustíš z huby: hafhaf. Vrrrr, vrrrrr, hafhaf haf!“ Voříšek
stříhal ušima, tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám
nevěděl proč; a najednou ze samé radosti zaštěkal sám.

P S Í  P O H Á D K A

kreativní myšlení, krok 0
Umím si něco představit a předvést to.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, co postavy v příběhu
předvádějí.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



Otázky k reflexi:

O čem byl tento příběh? 
Co Voříšek neuměl? A proč to neuměl?
Jakým způsobem pomohl Šulitka Voříškovi, popiš tuto situaci.
Znáte hru na Pantomimu (předvádění povolání, slovních spojení -
názvy pohádek, filmů apod.)? Zahrajte si ji ve třídě.

Poznámky, náměty, postřehy

Bylo to štěknutí trochu divné, kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, 
ale každý začátek je těžký; však vy jste také hned napoprvé neuměli abecedu. 

Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká; konečně nad ním pokrčili
rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale Voříšek měl k štěkání náramný
talent, učení mu šlo rychle, a když poprvé vyjel s vozem, šlo to
prásk! nalevo, prásk! napravo, jako když z pistole střílí; však do nejdelší
smrti se Voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal. 


