
Čtěte si pohádky, říkejte

říkanky a zpívejte písničky,

při kterých si mají děti

něco představit 

a předvádět, např. „Kolo,

kolo mlýnský“, „Zlatá

brána“ nebo „Brambora“.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 si žáci umějí představit něco nereálného
(zatím jen takové koncepty, které znají z reálného života).

Žáci musí zvládnout:
• Umět si představit nějaké imaginární místo nebo věc.
• Připojit se k něčí imaginární hře.

• Předvádět věci, které znají.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí.

• V tomto kroku nejlépe funguje slovní hodnocení a zpětná

vazba.

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co zrovna předstírají, že

jsou nebo dělají. Je na nich vidět, že si umějí představit

imaginární předměty a prostředí?

• Pozorujte, jak si žáci společně hrají a předvádějí různé věci.

Umějí si představit něco, co vymyslel někdo jiný, a k jeho hře

se připojit? Dokážou předvést věci, které znají?

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 0
U m í m  s i  n ě c o  p ř e d s t a v i t  

a  p ř e d v é s t  t o .

KROK 0 

Abyste představivost dětí

podpořili, nabídněte jim

převleky a rekvizity 

z různých prostředí, která

znají. Např. dejte do

pískoviště kyblíčky, lopatky

a mušle a dělejte, že jste 

u moře, nebo dětem dejte

dětskou pokladnu, peníze 

a košík, aby mohly

předstírat, že nakupují.

Předveďte jim, jak rekvizity

použít, a vybídněte je, aby

předváděly samy.



„MĚKOUČKÝ OBLÁČEK “
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si umí představit něco imaginárního.

Průběh: Vyučující provede žáky krátkým relaxačním cvičením vsedě. Relaxační cvičení čtěte
pomalu, klidným hlasem: „Pohodlně se usaďte na svoji židličku a zavřete oči. Nyní si budeme
představovat, že jsme se přemístili někam jinam. Pomalu se zhluboka nadechněte... A pomalu
vydechněte… Představte si, že sedíte na měkoučkém obláčku. Nechte své ruce volně viset a
představte si, že se vaše prsty a dlaně zanořily do obláčku... Nechte zanořit také svá chodidla,
lehce zahýbejte prsty 
u nohou... Uvolněte ramena a nechte je také zabořit do měkkého obláčku... Stále sedíte na
velkém naducaném obláčku... Já nyní budu jmenovat jednotlivé části vašeho těla a vy je postupně
uvolněně nořte hlouběji do měkkého obláčku... (Vyučující jmenuje jednotlivé části těla.) Nyní
cítíte úplný klid 
a uvolnění. Užívejte si to… (Vyučující nechá děti cca 1 minutu relaxovat.) A teď už je čas pomalu si
protáhnout celé tělo, otevřít oči a vrátit se z obláčku zpět do místnosti, kde sedíte. Vítejte zpět.“
Po ukončení aktivity umožní vyučující žákům sdílet své pocity s ostatními.
Reflexe: Vyučující se žáků může ptát: Jaké to bylo? Podařilo se vám představit si, že sedíte na
obláčku? Jak jste se tam cítili? Pro sdílení pocitů je vhodné stanovit pravidla komunikace, pokud
je již nemáte ve třídě stanovena. Je důležité, aby se mohli vyjádřit všichni, kdo mají
zájem/potřebu, ale přitom si pečlivě navzájem naslouchali.
Relaxace navozuje pocit uvolnění a podporuje kreativitu, také umožňuje dětem naučit se čerpat
klid z vlastních vnitřních zdrojů a představuje jednu z technik, jak regulovat vztek 
 a napětí.

Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children´s Social and Emotial
Competence. London, SAGE str. 299–300.

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Pozitivní nastavení, krok 3. 

 
 



BEZPEČNÉ MÍSTO
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si umí představit něco imaginárního. 

Průběh: Vyučující provede žáky krátkým relaxačním cvičením vsedě. Relaxační cvičení čtěte
pomalu, klidným hlasem: „Pohodlně se usaďte na svoji židličku a zavřete oči... Pomalu se
zhluboka nadechněte... A pomalu vydechněte... Ještě jednou se pomalu a zhluboka nadechněte...
A pomalu vydechněte a postupně uvolněte celé svoje tělo... Nyní si představte příjemné,
bezpečné místo, kam můžete jít, kde se ničeho nemusíte bát... Představte si takové místo, kde se
cítíte bezpečně... Rozhlédněte se kolem sebe, pozorujte, jak místo vypadá. Dobře si jej
prohlédněte... Prozkoumejte, které věci vás na vašem místě obklopují, zda je jich kolem málo či
mnoho, zda jsou na dotyk chladné nebo třeba hebké... Všímejte si, jaké mají věci kolem vás barvu.
Zkuste sledovat, jak na vás dané barvy působí... Nyní se zhluboka nadechněte a vnímejte, zda na
svém místě cítíte nějakou vůni, zda je vám tato vůně povědomá, něco či někoho vám připomíná...
Pozorujte, jak se na svém místě cítíte a proč tomu tak je... Nyní tam skutečně jste… Na svém
bezpečném místě můžete dělat, co budete chtít. Představte si, že zde právě teď děláte svou
oblíbenou činnost... Zaměřte se na to, jak se přitom cítíte… Můžete zde zůstat, jak dlouho
budete chtít... Můžete se sem vrátit, kdykoliv budete potřebovat... Pokuste se uchovat si pocity
ze svého bezpečného místa, i když se budete pomalu vracet zpět do této místnosti. Můžete
pomalu otevřít oči.“ 
Po ukončení aktivity umožní vyučující žákům sdílet pocity s ostatními. Vyučující může doplnit
relaxační cvičení dalšími položkami vztahujícími se k bezpečnému místu (např. zda jsou tam další
osoby). Dbejte na formulaci ve stylu oznamovacích vět, mladší děti totiž mohou mít tendenci na
otázky odpovídat již v průběhu relaxace, což má rušivý dopad.

Reflexe: Vyučující se žáků může ptát: Jaké to bylo? Podařilo se vám představit si místo, kde se
cítíte bezpečně? Jak to tam vypadalo? Jaké jste tam měli pocity? Pro sdílení pocitů je vhodné
stanovit pravidla komunikace, pokud je již nemáte ve třídě stanovena. Je důležité, aby se mohli
vyjádřit všichni, kdo mají zájem/potřebu, ale přitom si pečlivě navzájem naslouchali.
Relaxace navozuje pocit uvolnění a podporuje kreativitu, také umožňuje dětem naučit se čerpat
klid z vlastních vnitřních zdrojů a představuje jednu z technik, jak regulovat vztek a napětí.
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children´s Social and Emotial
Competence. London, SAGE str. 300.

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Pozitivní nastavení, krok 3. 


