
METODICKÝ LIST LEKCE 

Oblast IV Tvorba znalostí 

Název lekce Slovo, báseň, povídka, příběh, myšlenka… 
 
Kreativní workshop tvůrčího psaní na příkladech 
současné české literatury 

Cíle lekce (znalosti, 
dovednosti, postoje) 

1. zásady tvůrčího psaní 
2. tvorba krátkého textu, procvičování, 

motivace k psanému projevu 
 

Cílová skupina (věk, 
charakteristiky) 

Lekce pro 4. ročníky středních škol.  
 

Časová dotace 90 minut 

Osnova (průběh) 
lekce 

1. úvod: Psaní a my 
Motivační část lekce, která má studenty 
naladit na tvůrčí notu, připomenout jim 
důležitost psaného projevu v běžném životě. 
Kladen velký důraz na cíl lekce: tento 
seminář není určen pouze těm, co rádi píší, 
je určen pro všechny a má zdokonalovat 
psaný projev.  
Použijeme metodu „automatického textu“ 
(pisatel zaznamenává své asociace volně – 
tedy bez vědomé kontroly - necenzuruje 
obsah textu, neopravuje gramatické chyby, 
neprovádí stylistickou korekci apod. Tužka je 
volně položena na papír a zaznamenává 
myšlenky.) Tato metoda slouží k rozepsání  
a uvolnění. Automatický text na téma: Jak se 
cítím na začátku. 
25 min 
2. Malý test 
dle knihy M. Dočekalové: Tvůrčí psaní pro 
každého. Test má procvičit slovní zásobu a 



práci s českým jazykem. 
15 min 
3. Příběh 
Část lekce zaměřená na konkrétní téma – 
psaní povídky. Nejprve krátká charakteristika 
dobrého příběhu (dle prezentace v PP). 
Čerpáno s dovolením autora knihy Příručka 
dobrého psaní René Nekudy.  
Dostupné z: 
http://www.renenekuda.cz/stahujte-knihu-

o-tvurcim-psani-zdarma/.  

Poté použit internetový online nástroj 
Povídkář Reného Nekudy. 
http://www.renenekuda.cz/povidkar/ 

Povídkář nám vygeneruje název povídky, 
hlavní postavu, kde se povídka odehrává  
a první větu. Studenti mají za úkol napsat 
povídku. Studentům je poté dána možnost 
svou povídku přečíst.  
30 min 

 
 

Metody práce (forma 
výuky) 

workshop 

Materiál Jako materiál budu mít připravenou prezentaci 
v PP, testy předpokladů.  

Zpracovala: Lucie Strbačková, květen 2014 

Přílohy:  

Příloha č. 1 prezentace v PP - Slovo, báseň, povídka, příběh, myšlenka… 

Zdroj:  

DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého: jak psát pro noviny a časopisy, jak 

vymyslet dobrý příběh, praktická cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 152 s. ISBN 80-

247-1602-X.  

použit internetový zdroj: stránky R. Nekudy http://www.renenekuda.cz/ 








