
KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou vyjít v představách od nějaké
základní myšlenky nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 
V předchozím kroku se naučili představit si něco na základě
zadaných kritérií.  V tomto kroku se mají naučit rozvíjet představy
volněji, bez omezení v podobě definovaných kritérií. 

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, co znamená „něčím se inspirovat“. 
• Rozvíjet představy na základě výchozí myšlenky. 
• Vysvětlit, jak spolu navazující představy souvisejí. 

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 
a jsou si v něm dostatečně jistí. U tohoto kroku se vám mohou
hodit i metody, kterými porozumění žáků kontrolujete běžně.  
• Sledujte při aktivitách konkrétní skupinku žáků a počítejte, kolik
různých nápadů různí žáci na základě nějaké počáteční inspirace
vymyslí. 
• Vyzvěte žáky, aby definovali, co znamená „něčím se inspirovat“ 
a „souviset spolu“. 

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 4
U m í m  v  p ř e d s t a v á c h  v y j í t  o d  

n ě j a k é h o  v ý c h o z í h o  b o d u  

a  d á l  j e  r o z v í j e t  s á m / a .  

KROK 4

Když něco společně s celou

třídou vymýšlíte, ukazujte

žákům pomocí slovních

asociací, jak se dají myšlenky

rozvíjet.  

Když žáci přijdou s nějakým

nápadem, ptejte se jich, co 

a jakým způsobem je

inspirovalo. 

V této fázi žáky chvalte za

všechny představy, i ty hodně

nerealistické, ale chtějte po

nich, aby vysvětlili souvislost

mezi původní inspirací a svým

nápadem: „Jak ses tím

inspiroval?“, „Jak to souvisí

s...?“ 



INSPIRACE GEOMETRICKÝMI TVARY
Pomůcky: papíry s různými geometrickými tvary
Cíl aktivity: Žáci rozvíjejí své představy na základě výchozí myšlenky a vysvětlí, jak spolu
navazující představy souvisejí.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do dvojic a každé dvojici poskytne papír s uprostřed nakresleným
trojúhelníčkem. Žákům dejte za úkol otočit se ve dvojicích zády k sobě a nakreslit na papír větší
obrázek, do kterého bude trojúhelníček nějak patřit. Dejte jim na to minutu, pak si obrázek
navzájem ukážou. 

Reflexe: Ptejte se žáků: 
Jak vás tento tvar inspiroval?
Co byla úplně první věc, která vás napadla?
Začali jste při kreslení trojúhelníčkem, nebo jste ho použili až později? Apod. 
Úkol opakujte s dalšími různě komplikovanými tvary a srovnávejte, k jaké inspiraci různé tvary
vedly.

RECYKLACE - VYUŽITÍ ODPADKŮ
Pomůcky: prázdná plastová láhev od nápoje, staré noviny, papírová krabička od čaje,
rulička od toaletního papíru
Cíl aktivity: Žáci rozvíjejí své představy na základě výchozí myšlenky a vysvětlí, jak spolu
navazující představy souvisejí.

Průběh: Smyslem aktivity je zamyslet se nad tím, co vyhazujeme jako odpadky a jak by bylo
možné případně odpadky využít jako suroviny pro další použití.
Vyučující rozdělí žáky do menších skupin po 3–4 žácích a každé skupině dá k dispozici jeden
předmět, který je již běžně považovaný za odpadek (například: prázdná plastová láhev od nápoje,
staré noviny, papírová krabička od čaje, rulička od toaletního papíru). Úkolem žáků je vymyslet co
nejvíce způsobů opětovného využití daného předmětu. Časový limit na vymýšlení stanovte 
na 5 minut. Žáci si zvolí jednoho zapisovatele, který bude nápady zaznamenávat. Po ukončení
časového limitu přečte zapisovatel každé skupiny její nápady. Žáci z ostatních skupin mohou
přidávat své nápady, které je při čtení návrhů ostatních skupin napadnou.

Reflexe: Diskutujte s žáky o tom, co jim pomáhalo při vymýšlení nových nápadů, co je nejvíc
inspirovalo. Součástí reflexe by mělo být také zamyšlení nad tím, kolik odpadků každý den
vyhazujeme a zda by bylo možné odpadky dále využít jako suroviny pro další výrobu.
Na začátku aktivity většinou žáci přicházejí se způsoby využití předmětů, které znají. Postupem
času přicházejí se stále netradičnějšími nápady. Pro kreativitu je klíčový delší čas, poskytněte jej
tedy žákům v dostatečné míře. Nápady se také lépe rozvíjejí, když je více účastníků a navzájem se
inspirují a propojují své návrhy/nápady. 

 

 


