
 

www.pappusproject.eu  

PSHE podněty pro výuku 
Najděte si čas pro všímavost 
 Všímavost, sebehodnocení a duševní pohoda 

 Cíl: Nalézt během rušného školního dne chvíle, kdy je možné vyčlenit trochu času a 
prostoru na všímavost, pro žáky i učitele.   
 
Neměli bychom podceňovat tlak školních osnov na učitele. Duševní zdraví a pohoda 
dětí (stejně jako dospělých, kteří s nimi pracují) stojí v popředí programu Pappus. 
Zaměřuje se na zasazení učení do venkovního prostředí a využití prostředí k inspiraci, 
oživení a doplnění.  
 
Pappus Sada nástrojů a Školení nabízí doporučení k implementaci nového způsobu 
práce. Veškeré Podněty pro výuku mají za cíl vám pomoci splnit učební cíle a 
zároveň dopřát žákům čas strávený v přírodě. Pouhé ‘bytí’ v přírodě, na chvíli a 
pravidelně (nejlépe každý den) může být velmi regenerační.  
 
Některé z následujících aktivit budou vhodné pro výchovné skupiny a alternativní 
vzdělávací programy. Existují přesvědčivé důkazy o prospěšném vlivu pobytu v 
přírodě, nebo i jen pouhého pozorování rostlin, na zdraví a duševní pohodu každého 
z nás. Svět přírody pomáhá děti zklidnit, posiluje a obnovuje životní energii a 
přispívá k lepším dlouhodobým výsledkům. 
• Čas strávený učením venku, v přírodě a s přírodou, v průběhu týdnů buduje významné blahodárné účinky na duševní 

zdraví a pohodu dětí i dospělých. 
• Pobyt v přírodě je ještě důležitější pro děti žijící v městských oblastech a v sociální deprivaci.   
• Pokud nemáte snadný přístup k zeleným plochám, přineste rostliny do školy, zasaďte je do vhodných nádob a vnitřní 

prostory oživte pokojovými květinami.  
• Když máte omezený prostor nebo zdroje, užitečnou alternativou může být i pouhé pozorování nasbíraných listů a jejich 

využití při výuce ve třídě.  
• Důležitý je také kontakt se zemí, půdou. Dnes je řada důkazů o tom, že omezený přístup k prospěšným mikrobům v půdě 

může ohrozit imunitní systém dětí. 
• Některé z aktivit v Sadě nástrojů a Školícím programu zahrnují jednoduché pěstování, které můžete realizovat uvnitř i 

venku. V jiných úkolech jde o prosté zapojení přírody do učení a hry.  

Zdroje: 
• Venkovní prostor 
• Jakékoliv rostliny 
 
Další podněty: 
• Podívejte se na další Podněty pro 

výuku - PSHE pro konkrétní aktivity. 
• Aktivity založené na školních osnovách 

naleznete v Podnětech pro výuku pro 
daný předmět.  

• Pappus Podněty pro hru představují 
nápady na obohacení hry a přestávek.  

• Doporučení na pěstování pokojových 
rostlin naleznete v Pappus Školícím 
programu. 
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Kritéria úspěchu 
ü Nalezení prostoru v časovém rozvrhu 

a školních osnovách pro regenerační 
chvíle strávené interakcí s přírodou.  

 


