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PSHE podněty pro výuku 
Jóga a pilates  Přírodní stůl 
 Venkovní vědomé cvičení pro zvládání komplexních pocitů  Přírodní výstavy pro inspiraci, umění a spiritualitu 

 Cíl: Nalézt klid a pečovat o sebe pomocí jógy nebo pilates 
 
Zdroje: 
Podložky na jógu nebo měkký povrch na polohy vsedě; na polohy vestoje podložky 
nepotřebujete. 
 
Prozkoumejte možnosti zavedení 
cvičení jógy a pilates venku do 
hodin tělesné výchovy. Jóga 
‘vestoje’ nebo cvičení pilates také 
dobře funguje jako ‘zklidňující’ 
aktivita na konci herní přestávky 
nebo po běhu.  
 
Polohy vhodné pro daný věk je 
možné praktikovat venku na 
podložkách nebo jednoduchých 
plastových deskách / starých 
plachtách. Případně si zacvičte sérii 
poloh vestoje, když se děti seřadí na 
konci přestávky.  
Pokud vyberete klidné místo v přírodním prostředí, děti si mohou v tichém rozjímání 
uvědomovat svůj dech, rostliny, mikroklima a okolní zvuky.  
 
Další podněty: 
• Podněty pro výuku - PSHE: Najděte si čas pro všímavost 
 
Klíčová slova:  
Odolnost, stres, protáhnout, anatomické pojmy 
 
Kritéria úspěchu: 
ü Žáci znají a dokáží zacvičit několik jógových poloh vestoje.  
ü Dokáží využít jógu ke zklidnění a přípravě na další učení.  

 Cíl: Začlenit do každodenního školního života příležitosti k objevování rozmanitosti a 
podivuhodnosti rostlin. 
 
Zdroje: 
• Přírodní materiály nasbírané žáky.  
• Karty na výrobu štítků k předmětům. 
 
Aktivita: 
• Vyzvěte děti, aby každý týden v přírodě 

nalezly něco zajímavého a přinesly svůj nález 
do školy, kde je mohou uchovávat ve 
sklenicích.  

• Vyhraďte jeden stůl, na kterém budou žáci 
své nálezy vystavovat. Předměty mohou 
pocházet z cesty do školy, míst, která 
navštívili o víkendu nebo o prázdninách nebo 
z vašeho školního pozemku.    

• Péče o živé exempláře je také poučná a 
přispěje interakci žáků s přírodou.  

• Pokud máte speciální projekt nebo téma vhodné k reflexi v přírodě, můžete váš 
přírodní stůl sladit s tímto tématem.  

• Použijte stůl jako inspiraci ke studiu umělců 
proslavených svým ztvárněním přírody, 
například Andy Goldsworthy, Walter Mason, 
Claude Monet nebo Nils Udo. 

 
Kritéria úspěchu: 
ü Žáci dokáží vyjádřit, jak se v přírodě cítí. 
ü Dokáží vysvětlit, jak si cení světa okolo sebe a 

jak jsou ’malé věci’ v přírodě důležité pro 
‘větší obraz’.  
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