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Úvodní slovo pro rodiče 
a pedagogy

Milí rodičové a pedagogové,
do rukou se vám dostává nápadník aktivit zaměřených na tvůrčí 
psaní, který je určen vašim dětem a studentům, a to pro samostatné 
tvoření i do hodin ve škole či na školní zahradě. Jednotlivá cvičení 
(nazývám je lekcemi, aby čtenáři získali pocit, že se hrou také učí) 
jsou řazena spíše od jednodušších (rozcvičovacích) po obtížnější. 
Pokud tedy budete chtít použít některou lekci ve své hodině (nebo 
se sami pustit do tvůrčího psaní), doporučuji vám projít si několik 
prvních aktivit a naučit se před samotným psaním uvolnění a kon-
centraci. Poté již vybírejte z lekcí dle libosti. Mnoho z nich obsa-
huje jednu i více variant. Věřím, že vás při psaní napadnou i další. 
Při vymýšlení aktivit jsem se snažila nejen podpořit v dětech zájem 
o jazyk a  vlastní tvorbu, ale také o to, aby se cvičení dala použít 
v nejrůznějších školních předmětech a dotýkala se i průřezových 
témat. (Seznam všech lekcí a jejich propojení s předměty a průřezo-
vými tématy najdete na konci knihy.)

Mým záměrem bylo, aby se kniha stala dobrým přítelem malých spiso-
vatelek a spisovatelů a pomohla jim nejen v tvůrčím psaní a práci s jazy-
kem, ale také přispěla k sebepoznání, relaxaci, duševní hygieně a radosti.
Děkuji doktorce Evě Davidové za cenné připomínky a docentovi 
Zbyňku Fišerovi za inspiraci a nezapomenutelné semináře a rovněž 
mým studentkám a studentům, se kterými jsme se tvůrčímu psaní 
s radostí věnovali.

Tvůrčí psaní, stejně jako práce na knize, je nikdy nekončící proces. 
Budu proto ráda za vaše připomínky na e-mailové adrese tvurcipsa-
nipromale@email.cz.
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Úvodní slovo pro malé 
spisovatele a spisovatelky
Milí malí spisovatelé a spisovatelky,

zvu vás do země pohádek, legend, mýtů a bájí, do krajin, kde žijí 
hodní i zlí duchové, obři i trpaslíci, smělí lovci a nezkrotná zvířata 
i udatní muži a odvážné mladé dívky.
V této zemi Nezemi je vám vše dovoleno. Doprovázet vás bude 
kouzelnice Fantazie, která vám vždy ukáže cestu, když budete zví-
daví, tvořiví a ochotni jí naslouchat.

Pokud rádi píšete (a protože jste otevřeli tuto knihu, tak věřím, 
že ano), odnesete si z našeho společného putování nejen spoustu 
zážitků, ale i své první texty, které vám určitě udělají radost. 
Schovávejte si je. Budete se k nim určitě vracet. 

V několika prvních lekcích společně rozvineme soustředění i uvol-
nění před samotným psaním. Je proto důležité si je vyzkoušet. Z dal-
ších lekcí už si můžete vybírat podle chuti. Budu moc ráda, pokud si 
obrázky i prázdná místa v knize domalujete.

Odteď jsme bájní princové ze Serendipu, kterým se díky jejich 
odhodlání, touze po poznání a otevřenosti všem náhodám poda-
řilo zabloudit do tajemných dálek plných dobrodružství. Otevřeme 
proto dveře a vydáme se na cestu – naše dobrodružství právě začíná!
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Jak začít aneb Automatickým 
psaním k uvolnění

Už se vám to stalo? Rádi byste napsali třeba básničku nebo povídku, 
žmouláte tužku a ohýbáte papír a správný začátek ne a ne přijít? Mně 
tedy ano. A co mi pomohlo? Přestat žmoulat tužku, pořádně ji ucho-
pit do ruky a vypsat na papír vše, co mě napadne. Úplně všechno! 
Toto automatické psaní1 slouží k tomu, abychom se uvolnili, 
zapomněli na naše starosti a všednodenní úkoly a začali se na psaní 
soustředit.

1  Podle Z. Fišera (2001).
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Zkuste to také. Bude vám stačit pár minut. Napište vše, co vás 
napadá, nepřemýšlejte, s čím se svěřit a s čím už ne. Cítíte na někoho 
vztek? Nebo křivdu? Těšíte se na něco nebo na někoho? Se vším na 
papír! Nepište ve větách; stačí útržky vět, jednotlivá slova, nápady, 
prostě všechno. Přestaňte proud svých myšlenek kontrolovat a pro-
pojte ho s perem v ruce. Pokud se bojíte, že se vaše tajné myšlenky 
dostanou někomu do rukou, můžete přece papír nakonec vždycky 
roztrhat. Zvykněte si na toto cvičení před každým psaním. Uvolníte 
se, utřídíte si myšlenky a bude se vám pak psát lehce. 
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   Abecedník

Pokud jste se papíru svěřili se vším, co vás zrovna trápí, a papír úspěšně 
zničili, máme teď v hlavě dostatek místa pro tvůrčí práci. Zkusíme to 
nejdříve s abecedníkem. Vypište pod sebe na nový list papíru všechna 
písmena české abecedy nebo použijte následující stránku.

Podívejte se na hodinky a vyměřte si přibližně 10 minut. Během 
nich zkuste ke každému písmenku vymyslet alespoň dvě slova, 
která daným písmenkem začínají. Brzy zjistíte, že u některých vám 
to jde lehce a u jiných horko těžko přijdete alespoň na jedno slovo. 
Nevadí! 
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Abecedník 
se zadáním

Stihli jste? Výborně! A teď si to uděláme ještě těžší! Znovu si vypí-
šeme celou abecedu a ke každému písmenku teď zkusíme vymyslet 
jedno slovo, ale nyní už se zadáním2. A heslem budou… PRÁZDNINY! 
Ke každému písmenku abecedy napište jedno slovo vystihující vaše 
prázdniny: co podnikáte, s kým se vidíte a jaké hry hrajete. Určitě to 
nebude těžké. A protože se jedná o hru, opět si vymezíme čas – 
stihnete to za 10 minut?

Povedlo se? Věřím, že ano. Pokud nemáte slova u všech písmenek 
abecedy, nic se přece neděje. Zkuste si váš prázdninový abeced-
ník pročíst ještě jednou. Jaké vzpomínky ve vás vyvolává? Čím vaše 
prázdniny voní? Možná, že se ve slovech skrývá prázdninový příběh! 
Zkuste ho napsat. Sourozenec nebo rodiče si jej rádi poslechnou. 

Připomenete si tak společné zážitky. Pokud bude povídka vaším 
tajemstvím, dobře si ji uschovejte. Kam? Všichni začínající spiso-
vatelé si přece své povídky a básně schovávají do šuplíku!

Varianta: Abecedníky nám pomohou vždy, když potřebu-
jeme nasbírat co nejširší slovní zásobu pro určité téma před-
tím, než se pustíme například do povídky. Zkuste abecedník 
pro tato témata: sportovní disciplíny a náčiní, jídlo a pití, rost-
liny a zvířata, umělci a jejich díla, zeměpisné názvy. Vymýšlejte 
si nová a další zadání a vymezte si na práci pouhých 5 minut!3

2  Podle Z. Fišera (2001).
3  Podle M. Gay.
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Hrůzostrašný abecedník! 

Pro svátek Všech svatých neboli na Dušičky se abecedník hodí také. 
Chcete napsat strašidelnou povídku? Hrůzostrašný abecedník nám 
pomůže. Ke každému písmenu abecedy opět vymyslíme jedno 
pěkné hrůzyplné slovo, ale opravdu pouze takové, které nahání 
strach! Co vás napadá? U písmene H hrůza, u písmene M to může 
být monstrum, u N noc, u S strašidlo. A tak dále. Inspirací nám bude 
tichá procházka po hřbitově se spoustou zapálených svíček, dýňová 
strašidla v oknech, déšť a stmívání. Podařilo se vám vymyslet hrůzu 
nahánějící slova? Doplňte k nim vhodná přídavná jména (u strašidla 
mě napadá například vrásčité strašidlo). Pokud vám to jde snadno 
od ruky, můžete se potrápit těžším zadáním: přídavné jméno bude 
začínat stejným písmenkem jako podstatné jméno (v našem případě 
tedy třeba smutné strašidlo). Líbí se vám vaše slova? Chcete s nimi 
dále pracovat? Určitě! Co třeba dušičkový příběh? 

Ten můj bude začínat takto: Bylo to přesně před rokem. S kamarády 
jsme se domluvili, že Halloween strávíme společně. Rodiče nebyli 
doma a my se rozhodli, že tuto noc půjdeme na stezku odvahy…
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První básnička 

V této lekci se konečně pustíme do básnění. Jednou se 
přece s básněmi začít musí! Komu byste svou první básničku 
chtěli věnovat? Mamince? Kamarádce? Dědečkovi? Zkuste 
si napsat opět písmenka, kterými slovo začíná, pod sebe:

M
A
M
I
N
K
A
Co vás napadá k písmenu M? Milá, moje? Slov přece existuje spousta! 
Už jste si to ověřili v našem prvním abecedáři. Povedlo se? Ze slov 
opět můžete vytvořit věty neboli verše do každého řádku a možná 
tak vznikne báseň. Nezapomeňte, že verše se nemusejí 
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ani rýmovat, ani být stejně dlouhé. Jde hlavně o obsah a upřímnost. 
Pochlubíte se s básničkou tomu, komu je určena?

Báseň, ve které začínající písmena všech řádků dávají dohromady 
slovo, se nazývá akrostich [akrostych]. Určitě se s ním dříve či 
později v literatuře potkáte. A budete už vědět, co akrostich 
znamená!

Varianta: Vymyslete akrostichy i pro jiná slova, pro jména 
svých kamarádů nebo pro oblíbená zvířata. Podaří se vám 
vystihnout jejich povahy?

Podezřele podařená povídka 
pro piráty před půlnoční 
plavbou

Už jste někdy četli báseň (nebo verš), ve které všechna slova začí-
nala stejným písmenem, případně slabikou? Jak se tomuto způsobu 
psaní říká? Pokud se to nedozvíte od paní učitelky nebo pana učitele, 
nezbývá než hádanku prozradit: jde o aliteraci.

KDV0147_sazba.indd   15KDV0147_sazba.indd   15 1.8.2013   12:50:401.8.2013   12:50:40



16

Nelekejte se, do latiny se prozatím pouštět nebudeme. Ale aliteraci 
si vyzkoušíme, dá se s ní totiž bezvadně tvořit. Napíšeme povídku, 
ve které všechna slova budou začínat písmenem P. Pokud se vám 
to zdá příliš těžké, sepište si nejprve všechna slova začínající písme-
nem P, která vás napadají. (Pomůže vám také internet, Slovník spi-
sovné češtiny, náš první abecedník nebo rodiče a kamarádi – zeptejte 
se jich!) Když už budete mít slov začínajících písmenkem P opravdu 
hodně, pozorně si je pročtěte. Možná se v nich pomalinku rýsuje 
váš další příběh. Jaké postavy, povolání nebo osoby se ve slovech 
objevují? Jaké činnosti a předměty? Rozdělte si slova do skupin tak, 
abyste si psaní ulehčili. Slovesa do jednoho sloupce, podstatná jména 
do druhého, přídavná jména do třetího a tak dále. Nyní už možná 
napíšete první větu. A po ní další a další…
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A co mě právě teď napadá? Dopište následující příběhy!

Průhledným pokojem protančila papuče…
Předpověď počasí přislíbila pěkné pondělí, proto…

Pirá   před poslední plavbou pověsili plápolající plachtu 
proklatě…

Varianta I: Jakmile toto písmenko zvládnete, zkuste si 
vybrat i jiné písmeno abecedy!

Varianta II: A co třeba povídka, ve které budou mít 
slova pouze jednu slabiku?
Dnes jsem šel ven. Proč? Jen tak!… 

Varianta III: Anebo bude 
obsahovat pouze jednu samo-
hlásku; A (á), E (é), I (í), 
Y (ý), O (ó) nebo U (ú)?4

Nejlépe se vede tetě 
Bětě.

4  Podle Z. Fišera (2001).
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Vylosuj a spusť!

V této lekci budete vymýšlet příběhy společně s kamarády, s vyu-
žitím určitých předmětů. Sesbírejte předem stanovený počet nej-
roztodivnějších věcí. Na krátkou povídku stačí pět předmětů, na 
delší minimálně deset. Věcí by ale mělo být alespoň tolik, kolik osob 
se hry zúčastní. Všechny věci vložte do bedýnky nebo do neprů-
hledného pytlíku či tašky. Sedněte si do kroužku a poté si postupně 
každý hráč vytáhne po jednom kousku. Začíná první hráč a před-
mět, který si vylosoval, použije pro začátek povídky. Jakou roli v ní 
bude hrát? Co se s ním stane, kdo a jak ho použije? V momentě, kdy 
už nechce první hráč pokračovat (může říct jednu větu nebo mluvit 
několik minut), navazuje další hráč v kroužku se svým předmětem. 
Nechejte se překvapit, jakými proměnami si projde vaše vyprávění 
např. díky kolíčku na prádlo nebo elektrickému zubnímu kartáčku. 
Rozveďte vaši povídku ještě dále. Na řadě je další hráč a vytáhne 
nový předmět. Ten, kdo vytáhne poslední věc, uzavře také povídku. 
Jakpak asi skončí?
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 Na tuto hru se můžete skvěle připravit. Jakmile totiž narazíte na 
věc, která by se mohla hodit pro vaše příští vyprávění, uschovejte 
si ji.

Varianta: Stanovte si předem žánr vyprávění, např. 
fantasy, povídku s kriminální zápletkou, romanci nebo sci-
ence-fiction. (Vysvětlení jednotlivých pojmů najdete na konci 
knihy.)

Svět prapodivných 
předmětů

Fantazie je u tvůrčího psaní naší velkou pomocnicí, a tak ji musíme 
stále zkoušet! Nebude sice psát písemku na známku, ale pomůže 
nám v další lekci. Do světa prapodivných předmětů můžete vstoupit 
sami nebo s přáteli. Možná, že s kamarády zažijete větší legraci.

Už jste se někdy setkali s předmětem, u kterého jste si nebyli jisti, 
k čemu se používá? Co vám napověděla vaše fantazie? (Perfektním 
místem pro nálezy nevídaných předmětů může být dědečkova či 
tatínkova dílna.) Anebo jinak: představte si, že jsme mimozemšťané 
a právě jsme přistáli na planetě Zemi. Všechny věci kolem sebe vidíme 
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poprvé. K čemu slouží? Na co se používají? Zkusme zapátrat u sebe 
doma – hned máme první prapodivnou věc! K čemu všemu by mohlo 
sloužit takové PÁRÁTKO, NABĚRAČKA nebo třeba NAFUKOVACÍ 
MATRACE? Během tří minut zkuste napsat co nejvíce jejich nových 
funkcí. Mě už něco napadá: párátko by se dalo bezvadně použít ve 
vrhu oštěpem při mravenčích olympijských hrách!

Pokud vás svět prapodivných předmětů baví, zkuste zapátrat v dal-
ších místnostech: v koupelně by to mohl být zubní kartáček, ve 
škole zase kružítko. Nezapomeňte, že vše vidíte poprvé! Nehledě 
na to, že o prapodivné věci zakopnete doslova „na každém rohu“. 
Zkuste se takto dívat na svět kolem sebe doma, cestou do školy 

nebo v pokoji kamarádky a kamaráda. Sepište si své nápady. 
Pokud budete hrát s přáteli, kdo z vás vymyslí nejvíce originál-
ních nápadů k jednomu předmětu? Své nápady si uschovejte, 
možná se vám budou hodit v dalších lekcích.

Varianta: Popište prapodivné předměty jako mimozem-
šťané, kteří vysílají zprávu na svou domovskou planetu.
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Co by se stalo, kdyby aneb 
Pohádka s pozměněným dějem

Když se vás zeptám, jestli máte rádi pohádky, budete se určitě 
smát. Jako malí jsme pohádky poslouchali, pak jsme si je začali číst 
sami a teď se na ně těšíme o Vánocích. Příběhy jsou nám do detailu 
známé, ale vychutnáváme si je znovu a znovu.

Napadlo vás ale někdy, že se všechno mohlo stát úplně jinak? Stačí 
jen trošku pozměnit děj v důležitém okamžiku a pohádka se bude 
odvíjet zcela jiným směrem! Co by se například stalo, kdyby:

• vlk potkal Karkulky tři?
• Popelce se nepodařilo rozlousknout poslední oříšek?
• čarodějnice z Perníkové chaloupky byla ve skutečnosti milá 

babička, pozvala Jeníčka s Mařenkou na čaj a chtěla, aby jí 
pomohli s důležitým úkolem?

• moucha při výběru Zlatovlásky ukázala Jiříkovi na tu nepravou?
• Otesánkovi přestalo chutnat?
• Sněhurka otrávila jablkem královnu?
• …
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Vyberte si jednu pohádku s pozměněným dějem a přepište 
ji. Pro sepsání jejího začátku si jako předlohu vezměte knihu 
pohádek. V určité chvíli se ale její děj začne odvíjet zcela jiným 
směrem. Co nám bude vyprávět? Jaké bude její pokračování 
a jak skončí? Bude se líbit rodičům nebo mladším sourozencům? 

Varianta I: Pokud máte oblíbenou jinou pohádku či 
povídku, začněte s ní. Nebojte se použít jakýkoli příběh 
a pozměnit ho, jak se vám zlíbí!

Varianta II: Domluvte se s kamarády, kterou pohádku 
pozměníte a v jakém okamžiku. Pracujte každý zvlášť a poté si 
své texty přečtěte.
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Jméno, město, zvíře…

A nyní něco na procvičení paměti, která je pro začínající spisova-
telky i spisovatele důležitá. Měli byste být nejen dobrými pozorova-
teli dění kolem sebe, ale vypozorované příběhy byste si měli umět 
i dobře zapamatovat.

Určitě tuto hru znáte, ale my si ji trošku ztížíme. Důležité je pozvat 
si k ní mámu, tátu, sourozence, kamarády nebo všechny dohromady. 
Každého podarujte listem papíru a tužkou, která píše (nebudeme 
přece nikoho znevýhodňovat už na startovní čáře). Vytvoříme jed-
noduchou tabulku a do záhlaví jednotlivých sloupců si nadepíšeme 
následující: jméno, město, stát, zvíře, rostlina, řeka (moře), hora 
(pohoří), film, kniha (autor), hudební skupina (píseň) atd. – výběr 
záleží jen na vás. Úkolem je doplnit do každého sloupečku jedno 
slovo. Předem si domluvte pravidla, např. zda budete psát města 
pouze česká nebo z celého světa.

Vybraný hráč zahájí hru zvoláním „A“. Dále si už abecedu odříkává 
v duchu, dokud soused po pravici nezvolá „stop“. První hráč ihned 
řekne nahlas písmeno, u kterého skončil, a všichni už přemýšlejí 
a vepisují do sloupců požadované pojmy. Kdo má celý řádek vypl-
něn, zvolá „stop“. Od této chvíle už nikdo nesmí psát, pouze dopíše 
rozepsané slovo. Všichni si spočítají body – za vyplněné políčko 10 
bodů, za slovo, které napsal i někdo jiný, 5 bodů, za políčko, které 
vyplnil pouze jeden hráč, 20 bodů.

Kolik kol zvládnete? A kdo má sloní paměť?

Slova, která jste sepsali, velmi dobře použijete pro svá další vyprávění 
či v jiných lekcích. Uschovejte si je a vracejte se k nim pro inspiraci.
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Co dělá můj pokoj, když 
tam nejsem

Náš pokoj, ať už v něm žijeme sami, nebo ho sdílíme se svým sou-
rozencem či sourozenci, není jen tak ledasjakým pokojem. Sdílí naše 
radosti i starosti. Když se učíme, učí se s námi, když čteme, čte s námi 
také. Ví o našich pocitech, radostech i smutku. Především je ale plný 
života, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá! Víte vy vůbec, co 
váš pokoj dělá, když tam nejste? Dokážete si představit, co všechno 
dělají vaše hračky, postavy z knih, kytky v květináčích a oblečení ve 
skříni, učebnice, židle u stolu nebo vaše stolní lampička?5

Představte si, že jste právě ze svého pokoje odešli, ale hned po 
zavření dveří se do něj podíváte klíčovou dírkou. Ano, máte pravdu, 
to se nedělá, ale – pro naši povídku uděláme výjimku. Změní se 
pokoj v džungli plnou zvuků, křiku a skřeků? Je tam naprosté ticho? 
Proč? Postavy z knih secvičují divadelní hru? Lampička škrtí vlastní 
šňůrou kytku, která jí stíní? Plyšový medvídek stele vaši postel, na 
kterou jste zapomněli? Flétna pilně cvičí? A mobilní telefon si povídá 

s notebookem o nejnovějších zprávách? Co se tam vlastně děje??

Popusťte uzdu fantazii. Vše je dovoleno!

5 Podle Z. Fišera (2001).

Varianta: Svou představu opuštěného pokoje můžete 
také namalovat a pořádně se při tom vyřádit nebo doma-
lujte ilustraci na vedlejší straně. Teprve poté se pusťte do 
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popisu toho, co dělá váš pokoj, 
když z něho odejdete.
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Záhadné vynálezy

Prohlédněte si zvláštní předměty na následujících obrázcích. Chcete 
prozradit, o jaké předměty jde? Jsou to vynálezy, u kterých se ztra-

til návod na jejich použití. Vyberte si ten, který vás nejvíc zaujal, 
a popište, na co se používá nebo používal kdysi. Nezapomeňte, 
že fantazii se meze nekladou!

Varianta: Popište vynález pro hlavní zprávu dne v novi-
nách na přední straně s titulkem „Nejdůležitější vynález za 
posledních 100 let!“
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