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PSHE podněty pro výuku 
Zimní procházka  Pozorování mraků a stromů 
 Fyzicky a emočně prospěšná aktivita  Debata o smrti a zármutku 

 Cíl: Smysly žáků jsou za chladného počasí silněji stimulovány. 
 
Zdroje: 
Venkovní prostor s přírodními prvky. 
 
Aktivita: 
Existují velmi dobré důvody pro venkovní 
vycházky v chladné, mrazivé a zasněžené krajině. 
Rostliny jsou pokryté ledovou krustou, vzduch 
čerstvě a ostře voní a je tu mnoho k vidění mezi 
zimními větvičkami, semenáčky a barevnými 
bobulemi na keřích.  
 
Způsob, jakým rostliny přispívají svým stanovištím a potravnímu řetězci není jen 
vědeckým nebo geografickým tématem. Když se procházíte venku a cítíte studený zimní 
vzduch, vyzvěte děti, aby se zamyslely nad rolí lidských bytostí ve světe, nad jejich vlivem 
na planetu a živé rostliny. planetě. Přemýšlejte o vlivech na ekosystém, který nás 
podporuje ve všech ročních obdobích.  
 
Použijte Pappus ID listy rostlin, abyste získali obrázek o tom, jak rostliny vypadají během 
podzimu a zimy.  
 
Další podněty: 
• Odkažte na Pappus ID listy rostlin a fotografie 

z různých ročních období. 
 
Kritéria úspěchu: 
ü Žáci dokáží popsat, jak zimní procházka fyzicky 

a duševně osvěžuje a oživuje. 
ü Dokáží popsat, co na procházce viděli a cítili. 
 

 Cíl: Využít pozorování mraků a stromů k debatě o konečnosti, smrti a zkušenostech s 
truchlením.  
 
Zdroje: 
Dlouhé podložky na sezení, plachty nebo kabáty, na které si venku můžete lehnout. 
 
Aktivita: 
Žáci leží na zádech, aby viděli oblohu nebo stromy 
nad sebou: 
• V klidný den, kdy se mraky pohybují pomaleji, 

požádejte děti, aby si v mracích představily 
tvary a zvířata; sledujte letící ptáky nad 
hlavou; pozorně naslouchejte hmyzu a jiným 
okolním zvukům. 

• Za větrného dne mraky po obloze poběží a 
tvary se budou rychle měnit. Na jaře nebo v 
létě mohou děti pozorovat šíření semen 
vzduchem v akci. 

• Vyfotografujte měnící se oblačné útvary.  
• Propojte tuto aktivitu s rozvojem popisného 

jazyka a poezie: přečtěte báseň “Kdokoliv 
zasadí strom” od Felix Dennis.   

• Zamyslete se nad pomíjivostí a neustálým 
koloběhem života.  

 
Klíčová slova:   
Úmrtí, nesmrtelnost, eulogie (dobrořečení) 
 
Kritéria úspěchu: 
ü Žáci dokáží klidně ležet a pozorovat plynoucí 

mraky. 
ü Dokáží popsat obrazy, které vidí v mracích.  
ü Dokáží popsat, jak se cítí, když jsou klidní a tiší. 

 

Kdokoliv zasadí strom,  
mrkne na nesmrtelnost.  
 
Lesní třešně, zářivé květiny,  
nenesou náznak lidské chvály; 
 
Lísky na skryté mýtině 
nemyslí na kůl nebo rýč; 
 
Londýnská letadla na gruzínském 
náměstí 
nepočítají patrony ve svých 
modlitbách; 
 
Semena a klíčky nehledají důvody 
potlesku, štěkání a cvrkotu brouků; 
 
Listy a výhonky neví nic o dluhu.  
Větvičky a kořeny nejsou chytré – a 
přesto, 
 
sbory zpěvných ptáků zdraví každý 
den 
s chválou, jakoby chtěli říci: 
Kdokoliv zasadí strom  
mrkne na nesmrtelnost! 


