
KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele 
Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou na základě spojování
jednoduchých myšlenek vytvářet myšlenky nové. Zároveň umějí
rozpoznat, když se nějaká myšlenka skládá z různých částí. 
V předchozím kroku se naučili vyjít v představách od nějaké
základní myšlenky nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 
V tomto kroku se mají naučit především několik souvisejících
představ zkombinovat.

Žáci musí zvládnout:
• Rozpoznat jednotlivé složky myšlenek a představ. 
• Umět vytvořit nějakou novou představu na základě kombinace
dvou nebo více představ (nebo složek představ) jiných.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Když mají žáci za úkol kombinovat několik představ nebo

konceptů, vyzvěte je, aby určili jejich „nejlepší složky“, abyste

zjistili, že jednotlivé složky dokážou rozpoznat. 

• Když si povídáte s jednotlivými žáky, ptejte se jich např.:

„Jak jsi na tenhle nápad přišel?“, „Jak by se dal tento tvůj

nápad zkombinovat s...?“ 

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 5
U m í m  p ř e d s t a v y  a  m y š l e n k y  

k o m b i n o v a t  a  v y m ý š l e t  t a k  

p ř e d s t a v y  n o v é .  

KROK 5

Rozdělte žáky do skupinek po

3 a zadejte jim, aby nejdřív

každý žák samostatně určil

nějaký předmět (např. jízdní

kolo, kvádr a květina). Potom

má skupinka za úkol společně

vymyslet něco nového tak,

aby nový koncept obsahoval

složku každé ze 3 původních

věcí. Kreativitu můžete

podpořit tím, že zadáte

žákům nějaká omezení (např.

jeden člen skupinky má

vymyslet nějaký tvar, druhý

předmět každodenní potřeby

a třetí něco z přírody). Nějak

omezit můžete i „nový

koncept“: „Musí to být

dopravní prostředek, který se

dá použít pod vodou.“ 



ZROD NOVÝCH STRAŠIDEL
Pomůcky: psací potřeby a papír, pastelky
Cíl aktivity: Žáci vytvoří novou představu na základě kombinace dvou nebo více představ jiných.

Průběh: Vyučující se žáků zeptá na jejich oblíbené pohádky a jaká se v nich vyskytují strašidla.
Jejich seznam napíše na tabuli a společně nahlas popisují, jak jednotlivá strašidla vypadají, jaké
mají vlastnosti, kde a jak lidi straší. 
Následně vyučující zadá žákům úkol vymyslet nějaké nové strašidlo zkombinováním již zmíněných
strašidel. Žáci mohou kombinovat jejich fyzické rysy, vlastnosti a způsoby, jak lidi straší. Žáci nové
strašidlo stručně popíší a nakreslí jeho portrét. Po dokončení úkolu žáci představí své strašidlo
ostatním formou krátké prezentace.

Struktura představení strašidla:
-Jméno
-Věk
-Bydliště
-Vzhled
-Vlastnosti
-Popis činnosti

Reflexe: Vyučující po prezentacích jednotlivých žáků vyzve ostatní, aby hádali, z jakých
„původních“ strašidel nové strašidlo dle jejich názoru vzniklo. Prezentující žák na závěr řekne,
která strašidla použil jako předlohu.
Zdroj: Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Mluvené projevy – praktikum (magisterské studium)
dostupné z:
http://kcjl.upol.cz/kombcj/studijni_opory/mluvene_projevy_praktikum.pdf (10.8.2021)

 
CO KDYBY...

Pomůcky: žádné, popř. psací potřeby a papír
Cíl aktivity: Žáci vytvoří nějakou novou představu (situace) kombinací dvou či vícero různých
představ.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po 3–4 členech. Poté na tabuli napíše Co kdyby… 
a seznam smyšlených námětů pro situace, např.: 
-vaše škola neměla…
-ve tvém pokoji zmizelo…
-v zahradě přestalo…
-na světě už nikdy…
-tví rodiče našli...
-se doma objevil…
-byl vynalezen nový…
-jsi uměl/a…

 

http://kcjl.upol.cz/kombcj/studijni_opory/mluvene_projevy_praktikum.pdf


Jednotlivé skupiny si vyberou jednu ze započatých vět a doplní situaci. Např. Co kdyby vaše škola
neměla tělocvičnu/šatny/jídelnu/dostatek lavic apod. Následně ve skupině diskutují, jak by danou
situaci řešili, příp. co by mohlo nastat. 
Obměna: Vyučující může vybrat ze započatých vět pouze jednu a všechny skupiny pracují pouze 
s touto danou větou. Tato varianta umožňuje vnímat, že představy žáků mohou být velmi široké 
a různorodé, ač se týkají jen jedné základní představy, což je dáno jejich dalšími představami.

Reflexe: Diskutujte s žáky, zda a čím je zaujaly představy a navržené situace a jejich řešení či
pokračování u jiných skupin. Proč se představy jednotlivců mohou lišit? Čím je to dáno?
Převažovaly představy reálné, či absurdní (neskutečné)?
Zdroj: Webinář Jak rozvíjet kreativní myšlení u dětí (Magdalena Málková)


