
 

 

Príloha 1: Pracovný list 1 Cvičenia na rozvoj tvorivosti žiakov (príklady) 

Trénuješ slovnú a vyjadrovaciu schopnosť: 

Skús napísať čo najviac slov začínajúcich sa písmenom „p“. Za 2 minúty ich napíš čo najviac. 

Druhá ťažšia úloha: Napíš čo najviac slov s koncovkou -ik. Potom spočítaj, koľko takýchto 

slov si napísal za 3 minúty. Sleduj si čas 

Vyskúšaj si: zmeň písmenko a koncovku.  

Trénuješ asociačnú pohotovosť:  

Skús ku každému z uvedených slov vymyslieť aspoň 4 synonymá. Nemusíš sa ponáhľať, ako 

pri predchádzajúcich úlohách, ale pre zaujímavosť si zmeň čas. Slová sú nasledovné: 

Zoznam      ........................................................................................................................... 

Často          ........................................................................................................................... 

Dobrota      ........................................................................................................................... 

Postoj         ........................................................................................................................... 

Uľahčiť      ........................................................................................................................... 

Manažér     ........................................................................................................................... 

Systém        ........................................................................................................................... 

Fakt            ........................................................................................................................... 

Vyskúšaj si: vyber si ďalšie (iné) slová.  

Trénuješ vyjadrovaciu a myšlienkovú pohotovosť: 

Test neobvyklých použití 

1. Napíš čo najviac použití niektorého z predmetov (3 min.): pohár, stolička , fľaša. 

2. Vymysli originálne využitie predmetov tak, aby plnili ďalšie funkcie, napríklad aj 

automaticky – napr. dáždnik so zabudovaným osvetlením v noci, dáždnik s automatickým 

otváraním, keď začína pršať a pod. (3 min.) Vyber si napríklad predmety: 

....ktoré máš vo svojej izbe, 

...ktoré vystihujú tvoju záľubu, 

....bez ktorých si nevieš predstaviť svoj deň. 

3. Môžeš to skúsiť aj takto: Napíš na 10 lístkov predmety, ktoré si dnes použil v rôznych 

činnostiach počas dňa. Vylosuj si napríklad tri z nich a použi ich na cvičenie podľa bodov 1 

a 2. .  

 



Trénuješ originalitu: 

Čo by sa stalo, keby ľudia získali schopnosť prechádzať stenou? Napr.: zväčšil by sa počet 

krádeží, narastal by policajný aparát, výroba zámkov by stratila zmysel, žiaci z posledných 

radov v triede/-ach by chodili za školu. 

Vyskúšaj si:  

Vymýšľanie netradičných udalostí môžeme zmeniť rôznymi spôsobmi, napr.: Čo by sa stalo 

keby...ľudia nepotrebovali spať, vedeli lietať, každý vedel čítať hneď po narodení a pod.  

 

Čo by sa stalo, keby? 

 

Inštrukcia: Napíš čo najviac situácií, ktoré by nastali, ak by mali ľudia uvedenú 

schopnosť. Na splnenie úlohy máš 3 minúty. Kontroluj si čas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj príkladov: KÖNIGOVÁ, M., 2007. Tvořivost: techniky a cvičení. Praha: Grada Publhsing. ISBN 978-80-

247-1652-7. 
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