
KREATIVNÍ MYŠLENÍ KROK 6

U m í m v y s v ě t l i t ,  c o  j e  t o  k r e a t i v i t a a  j a k  s e  d á v y u ž í t

v  r ů z n ý c h s i t u a c í c h .

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou vysvětlit, co je to kreativita, v jakých různých situacích

a kontextech se s ní můžeme setkat (např. umění, design, různé každodenní situace) a jak ji 

využívají různé specifické skupiny lidí. V předchozím kroku se naučili kombinovat

jednoduché myšlenky a představy a vytvářet tak nové. V tomto kroku si mají lépe uvědomit, 

co je to kreativita a v jakých nejrůznějších kontextech se dá využít.

Žák musí zvládnout

• Definovat, co je to „kreativita“.

• Popsat, v jakých kontextech se kreativita používá.

• Vysvětlit, jak kreativitu využívají různí lidé.

Hodnocení

Následujícím způsobem zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby definovali, co je to kreativita, a uvedli všechny tři procesy, které

zahrnuje.

POSILOVÁNÍ KROKU 6

• Každý týden určete jednoho z žáků, který bude „mistrem kreativity“: bude sledovat, 

kdy byli ostatní kreativní, a za kreativitu je pochválí nebo jim dá nějakou cenu, např. 

nálepku. 

• Chválením a zpětnou vazbou žáky učte, že kreativita se dá využít v mnoha různých

oblastech, i tam, kde bychom ji nemuseli čekat. Např.: „Chválím Alici za kreativitu –

pomohla navrhnout experiment pro ověření, který materiál je nejvíc voděodolný.“



Pomůcky: papír A4, psací potřeby, prázdná PET lahev, internet

Cíl aktivity: Žáci pochopí, v čem spočívá kreativita a proč je užitečná.

Průběh: Ukážeme žákům prázdnou PET lahev a zeptáme se jich: K čemu slouží? Někteří žáci

nejspíše odpoví, že jde o PET lahev, ve které se uchovává voda a nyní je dobrá tak maximálně na

vyhození. Společnou diskuzí se žáky dospějeme ke zjištění, že i zdánlivě nepotřebná věc se dá v 

rámci tzv. recyklace využít, a požádáme žáky, aby na papír napsali nápady na alternativní využití

prázdné PET lahve. Upozorníme žáky, že jde o množství nápadů a ne o jejich realizaci. 

Zdůrazníme, že žádný nápad není špatný. Nakonec společně s žáky o jejich nápadech

diskutujeme.

Následně žáky vyzveme k vyhledávání dalších možností využití PET lahve pomocí různorodých

zdrojů. Příklady zdrojů:

https://www.nazeleno.cz/sklenene-i-plastove-lahve-jako-netradicni-stavebni-material.aspx

https://carujeme.cz/22-genialnich-napadu-jak-vyuzit-pet-lahve/

http://www.hartingerova.com/cs/blog/navod-na-vyrobu-sperku-z-pet-lahvi-sponky/

Reflexe: Reflexe probíhá formou diskuse. Ptáme se: Jak se vám nápady hledaly? Bylo to 

obtížné? Kolik jste měli sami vlastních nápadů? V čem konkrétně může kreativita posloužit

dobrému řešení? Proč je důležité nebát se přicházet s kreativními nápady?

V diskuzi můžeme vyjít i z citátů známých osobností:

„Hlavním nepřítelem kreativity je zdravý rozum.“ – Pablo Picasso (španělský malíř)

„Kreativita je hrající si inteligence.“ – Albert Einstein (americký fyzik)

„Představivost je důležitější než inteligence.” – Albert Einstein (americký fyzik)

OŽIVLÝ PŘEDMĚT

Pomůcky: jakékoliv předměty pro každého žáka, nutnost většího prostoru ve třídě

Cíl aktivity: Žáci pochopí, popř. popíší, v čem spočívá kreativita a jaké procesy v sobě

zahrnuje.

Průběh: Učitel zavře oči, požádá žáky, aby mu dali do rukou jakýkoliv předmět, který

prozkoumá a vytvoří příklad (asociaci s předmětem).

Žáci se posadí do kruhu se zavřenýma očima a rukama za zády. Každý z žáků dostane jeden

jakýkoliv předmět – např. šátek, nebo kus látky. Úkolem žáků je věc prozkoumat a poté ve

dvojici se sousedem v kruhu vyslovit jednu asociaci se svým předmětem.

V další fázi mají žáci předmět “oživit” a říct, co či koho daná věc charakterizuje, nebo kým by 

mohla být (např. trychtýř – já jsem profesor, který učí děti užitečné věci, a liju jim vědomosti do 

hlavy). Projev žáků lze úžeji specifikovat – kdo jsem, jaký jsem a co dělám, vyjádření

1 přídavným jménem apod.

Obměna: Obměna může souviset s výběrem předmětů. Žáci mohou dostat každý úplně jinou

věc nebo předměty ze stejného okruhu (např. kuchyňské náčiní, předměty běžné potřeby) 

nebo naopak věci stejného druhu (např. staré propisky, rukavice).

CO S NÍ DÁL

https://www.nazeleno.cz/sklenene-i-plastove-lahve-jako-netradicni-stavebni-material.aspx
https://carujeme.cz/22-genialnich-napadu-jak-vyuzit-pet-lahve/
http://www.hartingerova.com/cs/blog/navod-na-vyrobu-sperku-z-pet-lahvi-sponky/


Reflexe: Na závěr aktivity si žáci připomenou, že kreativita v sobě zahrnuje proces využívání

představivosti a proces vytváření něčeho nového za nějakým účelem (proces směřování

k nějakému výsledku). Žáci by měli při diskuzi pochopit, že pomocí různých technik (hra v roli, 

asociace, pantomima, schématizace zvuky atd.) se jim podařilo přeměnit a oživit obyčejný

předmět v něco nového. Žáci diskutují, co jim přišlo na zpracování úkolu u ostatních žáků

nezvyklé/nové/neotřelé a pokusí se formulovat, jak zde byla kreativita uplatněna.

Při diskuzi je vhodné s žáky probrat že někdo může mít dojem, že nic, co vymyslí, není

dostatečně či vůbec kreativní, a naopak je zmaten z toho, jaké jiné vlastnosti mohou mít

předměty, které mají naší společností jasně definovaný účel. Co je to vlastně kreativní nápad? 

Může být něco méně nebo více kreativní?

Inspirováno: Gabriela Zelená Sittová (NIPOS-ARTAMA)

JE TO NA TOBĚ

Pomůcky: jakékoliv předměty spojené s tématem hodiny nebo zdánlivě zcela nepropojené

předměty (rukavice, šátek, kuchyňské potřeby, magnet, tužka, papír, krabice, noviny, váza, 

kapesníčky, prázdný sáček, sponka, obrázek atd.)

Cíl aktivity: Žáci popíšíjak konkrétně kreativitu využili, a popíší, v čem spočívá kreativita, co je 

a není kreativní a kdo to určuje.

Průběh: Žáci dostanou do dvojice 2 předměty a k tomu absolutně žádné zadání – maximálně

lze doplnit opakovanou instrukcí typu „žáci tvořte/hrajte“ – a je pouze na nich, co s předměty

udělají. Učitel nebude žáky ovlivňovat žádnými příklady – jednoduše rozdá věci a nechá žáky, 

aby udělali s předměty cokoliv (nemělo by se jednat o běžný způsob užití daných předmětů). 

Žáci poté představí svou tvorbu před ostatními.

Reflexe: U této činnosti s největší pravděpodobností vznikne debata, co je a co není kreativní, 

že vlastně není možné kreativitu nijak kategorizovat – že neexistuje správné a špatné řešení. 

Cílem bude pojmenovat, v čem kreativita spočívá, co žáky na nápadech ostatních zaujalo. 

Zároveň je možné si uvědomit, že pokud někdo nemá žádný nápad, je to také v pořádku.

KŘÍŽENÍ

Pomůcky: pastelky, prázdné papíry

Cíl aktivity: Žáci mají možnost pochopit, že kreativita přináší do života mnoho možností, díky

spojení zdánlivě nespojitelného vznikají neuvěřitelně kreativní výtvory. Díky tomu, že budou

malovat, si uvědomí, že touto technikou se mohou posunout k širšímu vnímání kreativity.



Průběh: Žákům řekneme, že v této aktivitě budou spojovat nespojitelné, že je na jejich

kreativitě, jak se s tím "popasují". Vytvoříme dvě skupiny spolu nesouvisejících slov. Jako

příklad uvádíme 2 skupiny slov – my jsme pro ilustraci vybrali „pracovní pozice a náhodné

předměty“, ze kterých si poté každý žák vylosuje z každé skupiny jedno slovo. Mohou tak

vzniknout kombinace jako:

• copywriter a květina,

• finanční ředitel a budík,

• chirurg a poník apod.

Úkolem poté je nakreslit obrázek, který v sobě tato 2 slova bude skrývat. Papírky se slovy si

můžeme představit jako 2 semínka, která byla zasazena do jednoho důlku. Obrázek pak

znázorňuje, co by z těchto 2 semínek vyrostlo.

Reflexe: Žáci prezentují své výtvory, nechají ostatní nahlédnout pod svou kreativní pokličku a 

vysvětlí, co je vedlo zrovna k tomuto výtvoru. Společně diskutujeme: Co jste si během této

aktivity uvědomili? Co je podle vás kreativita? K čemu by v reálném životě mohla být kreativita

užitečná?

Inspirováno: Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, 

Second Edition, Ten Speed, 2019.


