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PSHE podněty pro výuku 
Vydejte se na mikro-túru  Rozjímání v sedě  
 Cvičení všímavosti a generátor jazyka 

 

Rozšíření aktivity Tichá chůze  

 Cíl: Uvědomit si hodnotu mikrosvěta a zažít stav všímavosti.  
 
Aktivita: 
• Každý žák si vybere malou oblast v trávě, zeleninové zahradě, živém plotu nebo 

křoví – kdekoliv, kde mohou navázat blízký a osobní kontakt s rostlinami.  
• Každý žák dostane 50 cm dlouhý provázek, kterým vyznačí ‘cestu’ svým vybraným 

kouskem vegetace, může jej různě proplést přes, skrz, pod nebo okolo rostlin a 
travin. 

• Každý si pak vezme lupu a vydá se na ‘šnečí vycházku’ podél této linie, jako kdyby 
byli šneci, kteří vyrazili za dobrodružstvím. Během cesty pozorují barvy, tvary a 
textury a mohou nasávat vůně vegetace. Také mohou spatřit různé druhy hmyzu a 
jiných drobných organismů.   

 
Toto cvičení je zaměřené na všímavost, žáci však mohou také načerpat popisný jazyk 
(přídavná jména, příslovce), který později využijí v úloze v oblasti gramotnosti. 
 
Klíčová slova:   
Všímavost, reflexe, popisný jazyk, přídavná jména, příslovce  
 
Kritéria úspěchu: 
ü Žáci si dokáží představit, že jsou malá stvoření ve velkém světě. 
ü Dokáží využít ‘šnečí cestu’ k popsání, jak se cítili a co prožili.                                      
 
Zdroje:       
• 50 cm provázku, šňůrky nebo 

bavlnky pro každého žáka.       
• Řada různých druhů zvětšovacích 

skel a lup nebo aplikace lupa v 
telefonu.  

Cíl: Žáci si vyhrazují čas na introspekci a reflexi osobní identity a přebírání odpovědnosti. 
 
Před aktivitou: Určete kruhovou procházku ve 
vašem areálu, která poskytuje místa, kde žáci 
mohou posedět o samotě, ale na dohled od 
dalšího dítěte. 
 
Žáci si nesou podložky na sezení nebo složené 
noviny a následují vás v jedné řadě, zcela potichu. 
Pomocí gest označte první nalezené místo, kde se 
posadí první žák a poté veďte skupinu k dalšímu 
místu. Další žák v řadě se zde usadí a tak 
pokračujete stále dál, až jsou usazení všichni žáci. 
Pomalu pak projděte celý okruh znovu a potichu 
děti vyzvedávejte, až vás opět všichni následují v 
jedné řadě. Zamiřte zpátky do školy nebo na další 
venkovní lekci.   
 
Pro některé děti to může být náročné a mohou 
upřednostňovat nějakou formu ‘úkrytu’ v rámci stanovených hranic, aby se cítily skryté a 
mimo dohled. Můžete zařídit, abyste děti viděli/slyšeli, pokud se na místě nachází 
vhodné, vizuálně propustné oblasti keřů.  
 

• Toto cvičení může být zpočátku obtížné, žáci si ale zvyknou a pravidelným 
opakováním obdrží blahodárné účinky klidu a ponoření se do přírody.   

• Žáci se speciálními potřebami často zažívají obtíže při aktivitách zaměřených na 
všímavost, právě oni je ale potřebují nejvíce. Naplánujte tuto aktivitu, aby pro ně 
byla pohodlná a neohrožující a mohli si užít zklidnění mysli a těla. 

 
Jednou za čas můžete dát dětem nějaký předmět pro zaměření pozornosti během jejich 
rozjímání. Stejně prospěšné je ale také ponechat jejich myšlenky volné a nezaměřené a 
vyčkat, co sami budou sdílet, pokud budou chtít. Sdílení by mělo být dobrovolné, jinak 
se děti mohou cítit pod tlakem, že musí odhalit myšlenky, které by si mohly a měly 
ponechat pro sebe. 
 

 


