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V rámci projektů  
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

pořádáme ve spolupráci se sdružením   
aktivitu podporující kreativitu a divergentní myšlení 

 

„ Kreativní dílny“ 
   

 
KDY:   13. – 17. září 2021 

11.-15. října 2021  
22.- 26. listopadu 2021 

  6. – 10. prosince 2021 
 

PRO KOHO: 4.- 6. třídy (u jednostupňových škol příp. i 3. třída - dle počtu tříd)  
 

KDE:  ve Vaší ZŠ  
 

JAK:  školy se na akci nepřihlašují, každá ZŠ bude oslovena členy realizačního 
týmu MAP. Individuální komunikaci předchází hromadný informační e-mail 
zaslaný všem ředitelům, resp. ředitelkám ZŠ.  

PRŮBĚH:    
 v rámci jednoho dne až 3 programy (3x 2 vyuč. hodiny) – u velkých škol 

účast 2 týmů v jeden den, tj. souběžně 2x 3 programy  
 děti dostanou natisknuté pracovní listy, bude využíván dataprojektor, 

bude-li k dispozici  
 na výběr jsou 4 programy v libovolné kombinaci (aktivní účast učitelů 

vítána), programy si domlouváte přímo s lektorkou, která vás bude 
kontaktovat  

 

o ŠPAGETKOVÁ CHALLENGE 
o PENĚŽENKOVÁ CHALLENGE  
o BOXÍKOVÁ CHALLENGE 
o MYŠMAPKOVÁ CHALLENGE 
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ANOTACE:  
 

Cílem aktivity je pochopit nutnost týmové 
spolupráce, překonat problémy v komunikaci i 
při realizaci projektu, plánovat a přicházet s 
inovativními řešeními. Aktivita je postavena na 
velmi omezených zdrojích, se kterými děti 
pracují na společném cíli. Týmy, které přichází 
s inovativními řešeními, jsou obvykle 
úspěšnější. 
Na začátku si zkusíme jednoduchý trénink 
divergentního myšlení, které je základem 

kreativity. Děti si následně projdou v menších skupinkách dvěma aktivitami - stavění co nejvyšší 
věže ze špaget a házení syrového vejce z okna bez toho, aby se rozbilo.  
 
Dítě umí: 

● hledat originální řešení limitovaného úkolu 
● brainstormovat s respektem k ostatním 
● najít si svoji roli v týmu 
● k hledání řešení přistupovat aktivně 
● uvědomovat si rozdílné přístupy a potřeby ve skupině 
● ocenit přínosy skupinové práce 

 
 

Cílem aktivity je naučit se empaticky 
vnímat potřeby svého okolí, rozlišovat mezi 
zadáním a poptávkou, pracovat s chybou, 
nutnost testovat svoje návrhy a získávat 
zpětnou vazbu. Jde o vstupní aktivitu 
nejen do designového myšlení, ale i ke 
smysluplnému zařazování digitálních 
technologií.  
 
Vycházíme z klasické techniky Design 

Thinking tzv. Wallet Challenge, kterou jsme uzpůsobili pro děti. Děti se na příkladu peněženky nebo 
batohu učí identifikovat jednotlivé aspekty výrobku, uvědomit si vztah mezi potřebou a řešením, 
poznávají materiály a zakreslují svůj nápad. Dětem nabízíme jako inspiraci videa, která se týkají 
inovací a problémů, na které reagují. 

Ukázky práce s dětmi a výsledky činnosti zde. 
Dítě umí: 

● používat základní designové postupy 
● popsat svůj návrh a zaznamenat myšlenku druhého 
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● ověřovat předpoklady 
● všímat si různých parametrů výrobku 
● a uvědomit si jejich vliv na cenu 
● aktivně hledat řešení problémů 
● přistupovat ke svému okolí jako k něčemu, co mohu měnit 
● uvědomovat si rozdílné přístupy a potřeby ve skupině 
● ocenit přínosy skupinové práce 
● popsat a prezentovat vlastní řešení 
● dohledávat informace 

 
 

 
Program je zaměřený na práci s nápadem. 
Kde se bere, kdo za nimi stojí a jaké 
kompetence jsou k inovacím třeba. 
Povzbuzujeme děti k tomu, aby si svoje 
nápady zaznamenávaly, a vybavujeme je 
jednoduchými postupy, které jim usnadní fázi 
realizace. 
 
Dětem pouštíme inspirační videa na téma 
inovací, vyvoláváme diskusi a hledáme odpovědi 

na otázky spojené s vynálezy. Součástí bloku je i výroba vlastní krabice na nápady. Dětem nabízíme 
pracovní listy, které jim pomohou nápad popsat. 
 
Dítě umí: 

● uvědomit si jednotlivé fáze projektu 
● používat základní designové postupy 
● popsat svůj návrh  
● všímat si různých parametrů projektu 
● dohledávat informace 

 
 

 
Program zaměřený na schopnost uvědomit 
si svoje silné stránky a co mě baví.  
Základem je tvorba myšlenkové mapy s 
jednoduchými otázkami “co mě baví, co mi 
jde, co mě nebaví a co mi nejde”. Následně 
lze zvolit ze dvou variant - týmovou hru 
Zoom, kdy děti skládají společný obrázek z 
karet Zoom nebo Mindfulness aktivitu, u 
které si děti uvědomí nutnost relaxace a 
nebezpečí digitálních technologií 
(přehlcenost). 
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Dítě umí: 

● zhodnotit svoje silné a slabé stránky 
● uvědomuje si, že kreativní proces vyžaduje určité podmínky 
● dokáže si uvědomit stav flow 
● uvědomuje si hodnotu skupinové práce a důležitost předávání informací 
● chápe, co přispívá k přehlcení  

 
 
 

Aktivita je součástí aktivivit „ Polytechnické činnosti pro I. st. ZŠ“ a probíhá v rámci Implementace MAP. 
 


