
KREATIVNÍ MYŠLENÍ KROK 8

U m í m p o d p o ř i t s v o u k r e a t i v i t u a  v y m ý š l e t n o v é

n á p a d y p o m o c í m y š l e n k o v é m a p y .

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou podpořit proces vzniku, rozvíjení a spojování myšlenek

pomocí myšlenkové mapy. V předchozím kroku se naučili popsat, jakou roli hraje kreativita

v různých oblastech jejich života. V tomto kroku se dozvědí, že kreativita se dá podpořit

pomocí jednoduchého nástroje, a naučí se ho používat.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, proč nástroje pro podporu kreativity používáme.

• Umět svou kreativitu podpořit pomocí myšlenkové mapy.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zaměřte se při tom spíše na to, zda chápou, jak využít myšlenkovou mapu k podpoře

kreativního myšlení, než na to, jak umně je mapa zpracovaná.

• Vyzvěte žáky, aby dokončili následující větu: „Myšlenková mapa nám může pomoct být

kreativnější, protože...“ Zmiňují klíčové pojmy, např. „centrální myšlenka“, „druhotné

nápady“?

• Dejte žákům za úkol samostatně si vytvořit myšlenkovou mapu nějakého projektu, na

kterém právě pracují, nebo něčeho, co je zajímá. Pod mapu pak mají za úkol napsat, jak jim

v daném projektu pomohla.

POSILOVÁNÍ KROKU 8

• Aby si žáci na formát myšlenkové mapy zvykli, používejte ji při běžné výuce

k rozvrhnutí nové látky nebo shrnutí probraného učiva. 

• Aby si žáci osvojili používání myšlenkové mapy pro podporu kreativity, používejte

ji při všech aktivitách, při nichž mají přicházet s novými nápady. Vyzývejte žáky, 

aby si myšlenky zaznamenávali na papír (formou slov nebo obrázků) a barevnými

čarami je spojovali. 



MŮJ DEN, DEN KAMAR

Pomůcky: psací potřeby, myšlenkové mapy můj obyčejný den, den Kamar (příloha), 

projektor/smartboard pro projekci krátkého filmu

Cíl aktivity: Žáci dokážou rozvíjet a spojovat myšlenky pomocí myšlenkové mapy.

Průběh: Každý žák samostatně vyplní myšlenkovou mapu „Můj obyčejný den“, kde popíše, jak 

vypadá jeho běžný den. Následuje projekce krátkého filmu Náramky od Kamar 

(https://www.youtube.com/watch?v=QhWVbcILWWg&t=115s) (10 min.). Po projekci vyplní žáci

v menších skupinkách druhou myšlenkovou mapu „Den Kamar“. Provedeme shrnutí. Žáci

uvedou rozdíly mezi svým dnem a dnem Kamar (mohou podtrhávat v textu v myšlenkových

mapách, psát na zvláštní papír nebo jen ústně sdělit). Můžeme s nimi také diskutovat o tom, co 

je ve filmu nejvíce překvapilo, apod.

Následně se žáci vrátí ve skupinkách k myšlenkové mapě „Den Kamar“ a pokusí se doplnit, co si

myslí, že by Kamar ve svých tajných snech opravdu chtěla během dne dělat, jak by její den 

vypadal? „Sny“ doplňujeme jinou barvou, aby byly na první pohled viditelné.

Reflexe: Diskutujeme o hodnotách a potřebách dětí, např. jak důležité je vzdělání, komunikace

s vrstevníky, volný čas na hraní, pocit bezpečí apod. Co je to myšlenková mapa? Jak v této

konkrétní situaci pomohla našemu přemýšlení? Kdy je vhodné myšlenkové mapy používat? Jaké

další podobné nástroje znáte?

https://www.youtube.com/watch?v=QhWVbcILWWg&t=115s






BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Pomůcky: čtvrtka, fixy, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci sestaví k hlavnímu tématu „Moje povolání“ stěžejní mezníky, které jsou pro 

profesní život nezbytné – škola, mzda, přínos, uplatnění, výhody, nevýhody, místo, čas – a tyto

kategorie uplatní při volbě svého povolání.

Průběh: Žáci jsou vedeni vyučujícím k tomu, aby samostatně nebo ve skupině dospěli k několika

tématům, podle kterých si vybírají své budoucí povolání a školy. Následně vytvoří na čtvrtku

myšlenkovou mapu (hlavní téma a sestavené podkategorie – struktura mapy se může lišit – viz 

ukázky), do které každý žák zpracuje dle své profesní orientace své odpovědi. Vytvořené

odpovědi lze propojovat mezi sebou.





Obměna 1: Žáci mohou zpracovávat jednu velkou mapu za celou třídu. Do této mapy

zaznamenává každý žák své preference – na arch papíru nebo na tabuli. 

Obměna 2: Žáci mohou pracovat ve skupinách podle společných zájmů, schopností či plánované

profesní orientace – řemeslo, technologie, lékařství/biologie, vzdělávání, stavebnictví, 

finančnictví, umění, média, kultura, apod. (https://www.nsp.cz/odborne-skupiny).

Reflexe: Pro žáky bývá složité orientovat se v měsíčních výdělcích (mzdě) jednotlivých povolání. 

Zde se nabízí možnost propojit sestavování myšlenkové mapy s vyhledáváním údajů o finančním

ohodnocení profesí. Důležité je používat více barev na záznamy odpovědí.

Na závěr lze s žáky diskutovat: Co je to myšlenková mapa? Jak v této konkrétní situaci pomohla

našemu přemýšlení? Kdy je vhodné myšlenkové mapy používat? Jaké podoby může myšlenková

mapa mít? Jaké další podobné nástroje znáte?

Zdroj: Simon Schwab, Ivana Přívratská, ZŠ logopedická, Hradec Králové

(https:/www.nsp.cz/odborne-skupiny

