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NEOBVYKLÉ POUŽITÍ 
 

Věková 
kategorie 

1. – 9. třída ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ 

Složky 
kompetence 

Proaktivní přístup a tvořivost 

 

Cíl 
 žáci se připraví na výklad o novém učivu 

 žáci se uvolní, dají prostor své tvořivosti 

Časový 
odhad 

10 minut 

Prostředí uvnitř 

Zdroje 
a příprava 

papír a psací potřeby 

Postup 

Tuto techniku lze využít jako krátký energizér k aktivizaci žáků, ke vzbuzení jejich 
zájmu o probíranou látku.  

1) Učitel podle probírané látky zvolí nějaký předmět. Mělo by jít o předmět konkrétní, 
tedy například pokud bude probíráno téma voda, koloběh vody apod., bude 
konkrétním předmětem PET láhev s vodou, případně hrnec plný vody. V ideálním 
případě mohou mít žáci předmět přímo před sebou. 

2) Učitel žákům sdělí, že se v dnešní hodině budou spolu zabývat tématem 
…(doplní probíranou látku). Ještě než začnou, požádá je, aby se nechali tématem 
trochu inspirovat a vymysleli netradiční způsoby využití …(doplní předmět, který 
budou žáci zpracovávat). Požádá je, aby si vzali sešity a během 5 minut se 
pokusili vymyslet co nejvíce neobvyklých způsobů, jak daný předmět využít. 

3) „Každá věc má svůj základní, obvyklý účel, ke kterému ji používáme. Kartáček 
slouží k čištění zubů, kniha ke čtení, voda je k pití. Každý předmět se ale dá 
využít ještě i jinak, k něčemu jinému. Vodou se můžeme mýt, můžeme jí hasit 
požáry. Vašim úkolem bude nyní vymyslet co nejvíce netradičních, neobvyklých 
způsobů, k nimž se dá určitý předmět využít. Tím předmětem bude... Ten obvykle 
slouží k…, dá se s ním ale dělat ještě mnoho dalších věcí. K některým z nich jste 
jej možná použili vy sami, někdy jste možná viděli někoho jiného to dělat. Můžete 
ale vymyslet také něco zcela nového, podle své fantazie. Důležité je jenom to, 
aby to bylo skutečně možné. Vymyslete zkrátka co nejvíce věcí, které by se s ním 
daly dělat. Na práci máte 5 minut.“ 

4) Po uplynutí časového limitu vyzve učitel žáky, aby spočítali, kolik různých 
způsobů užití každý z nich vymyslel. Vyzve žáky, aby se o své nápady podělili.  
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Rizika 
a doporučení 

Učitel by měl zdůraznit, aby žáci vymýšleli neobvyklé použití 
pro daný předmět, aby se neomezovali jen tím, co znají, a k čemu 
je danou věc možno použít. 

Jiná varianta cvičení:  

V případě zcela nového učiva může učitel do třídy přinést novou 
pomůcku a nechat žáky vymýšlet, k čemu asi může sloužit. 
Zdůrazní, že není důležité uhodnout její skutečný účel, ale 
vymyslet co nejvíce způsobů, jakými by se takováto věc dala 
využít.  

Aplikace 
do výuky 

Cvičení lze využít v jakémkoli předmětu, je třeba pouze 
přizpůsobit výběr věci, kterou se žáci budou inspirovat. 

Příklady předmětů: 
kompas, Petriho miska, učebnice dějepisu, lastura, magnet, papír 
formátu A4, prezervativ, kružítko, elektrický drát… 

Prostor  
pro poznámky 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


