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„Nevidí-li kdo té krásy v světě,  
ten málo vidí.”    

J. A. Komenský

SŠ



2

Dotek krásy: tvořivostStřední škola

1. 2. 3. 4. 5. 6.

    

PŘ
ES

TÁ
VK

A

            

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Vynálezy 
inspirované 

přírodou

Lidé 
pozorují 
a tvoří

Obrazy 
přírody

Pozorujeme 
a tvoříme

Reflexe 
a závěr

10 min 30 min 5 min 15 min 20 min 10 min

Hlavní myšlenka
Příroda je jednou z velkých inspirací pro lidskou kreativitu, ať už se jedná o umění nebo vynálezy. 
Pokud člověk vyjde ven, může získat nové nápady pro svoji tvorbu.

Anotace
Lekce nabízí příležitosti pozorně poslouchat zvuky přírody, sledovat ztvárnění přírody umělci 
a také přemýšlet nad tím, jaké vynálezy vznikly na základě lidského pozorování přírody. V závěru 
si mohou žáci vybrat ze tří tvořivých aktivit inspirovaných přírodou. Toto téma je zpracováno 
tak, že ho lze dobře využít i pro žáky, kteří navštěvují nematuritní obory včetně učeb-
ních oborů E nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude vědět, že příroda je jedním ze zdrojů inspirace k tvorbě. 

• Bude znát minimálně tři vynálezy, které vznikly na základě pozorování přírody.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Prožije, že pohled na umělecké dílo v nás probouzí emoce a jeho prostřednictvím můžeme 
druhým sdělovat vlastní prožitky.

• Prožije, že přírodniny můžeme využívat k tvoření, vynalezání i výrobě užitečných věcí.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Zve žáky k tomu, aby trávili čas v přírodě, věnovali se jejímu záměrnému pozorování, 
a získávali tak inspiraci pro vlastní kreativitu.
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• sada přírodnin (např. větvičky, kousky 
dřeva, kůra, kameny, listy, ulity, kaštany, 
ořechy, květiny, jablko, šišky, skořápky, 
pytlovina, režný provázek, korek aj.)

• výtvarné pomůcky a materiál k tvoření 
na jednotlivá stanoviště (viz 5.1)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• zvuky přírody  
(les, vítr v horách, řeka; ke spuštění 
v prezentaci)

• barevně vytištěný PL Obrazy krajiny  
(1× pro každou skupinu 1 obrázek)

• barevně vytištěné PL Vynálezy  
(1× pro každou skupinu sadu obrázků;  
nastříhané vložíme do obálek)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas / Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Seznámení, zvuková hádanka ( 10 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit. Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v 
průběhu lekce.

Pusťte z prezentace jednu z připravených zvukových ukázek z přírody (les, vítr v horách, řeka).

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

3. 4.

5. 6.

5. 8.

5. 10.
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Vyzvěte žáky, aby každý řekl své jméno (a nalepil si cedulku se jménem) a odpověděl na jednu 
z následujících otázek, kterou si vybere:

• Odkud si myslíte, že může být tento zvuk? 

• Co se vám vybaví, když ho slyšíte?

Metodická poznámka:  
Je dobré odpovědi moderovat a také na otázky odpovědět (např. Jmenuji se Pavel. Když slyším 
tento zvuk, vybaví se mi, jak jdu na procházku se psem.)

• O čem si myslíte, že si budeme dnes povídat?

Žáci odpovídají, hádají.

2.1 Vynálezy inspirované příro-
dou (5 min)
Rozhovor

Pojďme hledat, co člověk vytvořil a vymyslel, 
když pozoroval přírodu.

Jeden člověk si vyšel na procházku se svým 
psem do přírody. Když se vrátil zpět, v srsti psa 
našel několik bodláků. Drobné háčky na bod-
láku se totiž se srstí spojily. 

• Napadá vás, jaký vynález na základě takové-
ho zážitku vznikl?

Vyslechněte tipy žáků a poté vysvětlete, že jde 
o suchý zip (ukažte, popř. je vyzvěte, ať zku-
sí ve třídě suchý zip najít; více viz Doplňující 
informace).

2.2 Spojování vynálezů s přírodou (15 min)
Skupinová práce s obrazem

Rozdělte žáky do skupin (maximálně po 4 žá-
cích), ve kterých budou zkoumat, jaké další 
vynálezy mohly vzniknout na základě pozorová-
ní přírody.

Do každé skupiny rozdejte obálku s rozstříha-
nými obrázky přírody a vynálezů (PL Vynálezy). 
Úkolem skupiny je přiřadit obrázek vynálezu 
k inspiraci z přírody.

Metodická poznámka:  
Fotografie z přírody a fotografie vynálezů tvoří dvojice, s výjimkou větru (vítr ohýbá stromy), 
ke kterému patří vynálezy dva – plachetnice a větrný mlýn. Pokud je to příliš obtížné pro danou 
skupinu žáků, je možné jednu fotografii ze sady odstranit.

Vynálezy 
inspirované 

přírodou

25 min

2

15.

16.

Pracovní listy Dotek krásy: tvořivostStřední školaVynálezy



6

Dotek krásy: tvořivostStřední škola

2.3 Ověřujeme řešení (10 min)
Vysvětlování

Správné řešení skupinové práce ověřte společně pomocí prezentace. U jednotlivých slidů se 
se žáky zastavte. Žáci zdůvodňují svá řešení, ověřujeme správné pochopení jevů. 

3.1 Lidé pozorují a tvoří (5 min)
Rozhovor

Rozhlédněte se kolem sebe, jestli nenajdete nějakou další věc, která vznikla podobným způso-
bem, tedy pozorováním přírody.

Žáci se procházejí po místnosti a hledají. Přicházejí s nápady.

Metodická poznámka:  
Žáci obvykle jmenují např. lavice, brýle, polštář, kniha aj.

18.

23.

27.

20.

25.

5 min

Lidé  
pozorují  

a tvoří

3
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4.1 Obrazy přírody (10 min)
Skupinová práce s obrazem

Pojďme nyní hledat, co dalšího člověk vytvořil, když pozoroval přírodu.

Žáci se rozdělí do 3 stejně početných skupin. Každá skupina obdrží jeden obraz krajiny. Ve skupi-
ně si sdílejí své představy o přírodě zachycené malířem. Jako návod jim mohou pomoci otázky:

Dívejte se na obraz a představujte si: 

• Co můžete slyšet?

• Co můžete vidět?

• Co můžete cítit? 

• Co vám obraz připomíná? 

4.2 Návštěva obrazu (5 min)
Prezentace skupinové práce

Skupiny postupně prezentují. Mají za úkol „vzít ostatní žáky s sebou do obrazu”.

Během prezentování promítněte příslušný obraz v prezentaci. Ostatní žáci mohou doplňovat 
další nápady a postřehy. 

5.1 Pozorujeme a tvoříme (20 min)
Produkční metoda – tvoření, vyrábění

Když lidé pozorují přírodu, vynalézají nové věci, malují obrazy, skládají hudbu nebo využívají ma-
teriály z přírody, aby vyrobili něco užitečného. Pojďme si to teď sami vyzkoušet.

Nyní si žáci mohou vybrat jedno ze stanovišť zaměřených na různé aktivity. Není nutné, aby byly 
rovnoměrně rozděleni.

1. stanoviště: Umělci 

2. stanoviště: Výzkumníci 

3. stanoviště: Řemeslníci 

10 min

Obrazy  
přírody

4

30.29.

31.

20 min

Pozorujeme 
a tvoříme

5
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Do každého centra připravte žákům stejné přírodní materiály (např. větvičky, kousky dřeva, kůra, 
kameny, listy, ulity, kaštany, ořechy, květiny, jablko, šišky, skořápky, pytlovina, režný provázek, 
korek aj.). 

Popis stanovišť

1. stanoviště: Umělci 
Nabídnuté přírodniny slouží žákům jako předloha pro výtvarný projev. Libovolnou technikou 
mohou zachytit jeden z předmětů, zátiší nebo abstraktně zachytit dojem z přírodnin.

Další materiál: papíry, čtvrtky, suché pastely, voskovky, tužky, pastelky, akvarelové pastely, uhel, 
guma aj.

2. stanoviště: Výzkumníci 
Žáci přemýšlejí, jaké praktické využití mají vystavené předměty v každodenním životě.

Další materiál: psací potřeby pro zapisování nápadů, velký arch papíru.

3. stanoviště: Řemeslníci 
Žáci se z vystavených přírodnin pokusí vyrobit předmět každodenní potřeby.

Další materiál: tuhá i tekutá lepidla, izolepy, gumičky, nůžky aj.

6.1 Galerie (5 min)
Z výrobků vytvořte ve třídě galerii, kterou si v tichosti s žáky na závěr projděte a prohlédněte. 
Prožitek činnosti nechejte na žáky působit skrze galerii. V případě potřeby mohou žáci své výrob-
ky ještě slovně okomentovat.

Varianta:  
Pokud máme prostor, je dobré se ke galerii a reflexi činnosti ještě vrátit s odstupem 
např. týdne.

6.2 Shrnutí a závěr (5 min)
Vysvětlování

J. A. Komenský řekl, že „nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí“. 
To znamená, že ten, kdo se dívá kolem sebe (v lese, v parku, na horách i na zahradě), najde 
mnoho krásných věcí, které předtím vidět nemusel. To jsme si ukázali na tom, jaké věci lidé vy-
tvořili při pozorování přírody.

Komenský přírodu využíval i ve výuce. Místo toho, aby svým žáků ukazoval obrázky přírody 
v knihách, přímo je do přírody bral.

Opravdu stojí za to vyjít do „galerie přírody“ a ne jen zůstávat zavřený ve svém pokoji.

Varianta:  
Můžete dodat, co vy sami rádi v přírodě pozorujete, např. měnící se listí stromů na podzim, 
pes hrající si s míčkem, déšť, ubíhající mraky, let ptáků po obloze apod. 

Zkuste si nejlépe ještě tento týden vyjít ven do přírody – k řece, do hor, do parku nebo na za-
hradu u vašeho domu. Můžete narazit na něco zajímavého, najít inspiraci nebo se jen podívat 
na krásu, která je kolem nás.

10 min

Reflexe  
a závěr

6
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Doplňující informace

Suchý zip vynalezl švýcarský inženýr Georges de Mestral v roce 1948. Inspiraci získal při pro-
cházce v Alpách: všiml si, že se úbory lopuchu se přichytávají na jeho šaty i na srst psa. Svůj 
vynález (patent udělen v roce 1955) pojmenoval „VELCRO“ podle francouzského slova „velours“ 
znamenajícího samet a „crochet“ znamenajícího háček. Tento název je také obchodní známka, 
pod kterou se v některých zemích suchý zip prodává.

Další zdroje
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