
KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou zapsat, nakreslit nebo jinou formou
vyjádřit, co si představují. V předchozím kroku se naučili vysvětlit, co
znamená něco si představit, poznat, že si něco představují, a popsat co. 
V tomto kroku se mají naučit především vyjádřit, co si představují, jinak
než ústně.

Žáci musí zvládnout:
• Nakreslit, zapsat nebo nahrát (pomocí elektronického zařízení) nějakou
představu. 
• Zahrát nebo vlastním tělem předvést nějakou představu.

Hodnocení
• Pozorujte žáky při skupinových aktivitách a všímejte si, jak často který
popisuje nebo jinak vyjadřuje své představy. 
• Zeptejte se žáků, kdy a jak oni nebo někdo jiný vyjádřili nebo zachytili
nějakou představu. 
• Zeptejte se žáků, např. jak by vypadalo něco nereálného apod., 
a vyzvěte je, aby odpověď vyjádřili několika různými formami (slovy,
kresbou, předvedením atd.).

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 2
U m í m  z a p s a t ,  n a k r e s l i t  n e b o  

z a h r á t ,  c o  s i  p ř e d s t a v u j u .  

KROK 2

Vyzvěte žáky, aby si

představili zbrusu novou

raketu, kterou mají letět

do vesmíru. Nechte jim

chvilku, aby se zamysleli,

jak jejich raketa vypadá

(např. jakou má barvu,

okna, sedačky, křídla...).

Potom jim zadejte různé

způsoby, jak svou

představu vyjádřit (např.

raketu postavit z kostek,

vymodelovat z plastelíny, 

z prázdných krabiček, lahví

apod., nakreslit ji, sestavit

ve 2D z výstřižků nebo

třeba předvést její start).  



CO BY SE STALO, KDYBY...
Pomůcky: papír, tužka, výtvarné potřeby
Cíl aktivity: Žáci si představí něco imaginárního a popíší to.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do menších skupin po 3–4. Každá skupina dostane čistý list papíru.
Vyučující na tabuli napíše Co by se stalo, kdyby… a seznam smyšlených situací, např.:
-zvířata začala mluvit lidskou řečí
-na světě byly pouze děti do 15 let, žádní dospělí
-na Zemi přistáli ufoni
-najednou zmizel Měsíc
-lidé by uměli létat jako ptáci
-ručičky hodin by se točily pozpátku
Smyšlené situace lze čerpat také z publikace Co by se stalo, kdyby... (Daisy Mrázková), např. …
kdybych byl malý jako mravenec, kdybych šel na procházku v moři...

Žáci dostanou za úkol vybrat si ve skupině jednu ze situací a společně se zamyslet, co by se stalo,
kdyby… Všechny nápady zaznamenají na papír. Na vypracování úkolu vyučující stanoví čas 
10 minut. Po uplynutí časového limitu každá skupina prezentuje pro spolužáky své nápady. 

Obměna: Žáci mohou aktivitu vypracovat samostatně písemně.
Reflexe: Povídejte si s žáky, jak se jim dařilo představovat si smyšlenou situaci. Šlo jim to snadno,
nebo ne? Podle čeho si vybrali danou situaci pro práci ve skupině?
Zdroj: Daisy Mrázková (2012) Co by se stalo, kdyby ... Praha, Baobab.

TŘÍDA SNŮ 
Pomůcky: papír, tužka, výtvarné potřeby
Cíl aktivity: Žáci nakreslí nebo zapíší svoji konkrétní představu.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do skupin po 4-5 členech. Úkolem žáků je ve skupině navrhnout
třídu snů. Jak by mohla vypadat? Co by tam nemělo chybět? Co tam být vůbec nemá? Svoji třídu
snů mohou společně nakreslit nebo popsat.
Obměna: Úkol je možné zpracovat i samostatně, kdy každý jednotlivec kreslí/popisuje svoji třídu
snů.

Reflexe: Co pro vás bylo inspirací pro vaši představu? Popisovali jste třídu, kterou znáte, nebo
jste si vymysleli “svoji”? Při společné práci mohlo být složitější definovat podmínky, které by měla
třída splňovat, aby vyhovovaly všem. Na čem jste se stoprocentně všichni shodli? Proč jsou pro
vás všechny důležité právě tyto podmínky? Splňuje něco z vašich představ naše třída? Pokud ano,
co? Pokud ne, lze to společně změnit? Jak?


