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PSHE podněty pro výuku 
Sklízíš, co jsi zasel  

 Téma globálního občanství, The Lorax ‘Let it Grow’  

 Cíl: Použít příběh Lorax nebo odkaz na video “Let it Grow” jako výchozí bod k projektu recyklace nebo konzervace, například vybudování divoké 
zahrady ve škole.  
 
Aktivita: 
Přečtěte The Lorax nebo shlédněte video Let it Grow.  Once-ler je chamtivý a sobecký. Vyzvěte žáky k diskuzi: 
• Jaké jsou následky jeho jednání?  
• Jaký by byl náš svět, kdybychom se k němu chovali jako on?  
• Co můžeme udělat, aby byl náš svět o něco lepší?    
 
Veďte diskuzi, která žákům umožní projevit své znalosti o konzervaci a mezery v jejich porozumění. Zaznamenejte nápady, pak barevnými fixy na 
diagramu zvýrazněte konzervační projekty, které mohou prozkoumat a pokud možno vyřešit. Například vytvoření divoké zahrady ve škole, renovace 
sázecích záhonů, založení malého lesa nebo výroba přístřešku z vrbových prutů.  
 
Dále proberte a dohodněte praktické záležitosti, zamyslete se nad zdroji, vybavením, povolením, potřebným časem, marketingem a propagací 
myšlenky ve škole a popřípadě získáním finančních prostředků. Žáci mohou vytvořit plakáty nebo prezentaci, s pomocí kterých projekt představí vedení 
školy nebo na shromáždění.  
 
Květináč 
Znovu použijte jakoukoliv malou nádobu, jako použitý papírový kelímek na kávu, plastový kelímek na vodu, prázdnou 
plastovou lahev. Vespod udělejte několik drobných otvorů, kterými bude odtékat voda. Pomocí PVA lepidla vytvořte na 
květináči koláž z papíru nebo jej ozdobte akrylovými barvami odolnými proti vodě.   
 
Po vyschnutí naplňte květináč kompostem a zasaďte semena podle návodu na balení. Jakmile rostlina vyroste, skliďte její 
semena a uložte do svých DIY sáčků na semena. 
 
 
Vyrobte a naplňte sáček na semena 
Navrhněte a vyrobte sáček na semena – stáhněte si Pappus vzor, pokud vám pomůže!   
Načrtněte ‘zralou’ rostlinu a požádejte žáky, aby k ní doplnili instrukce na setí semen, přesazování, péči a 
dobu sklizně.   
 
Když vaše zralá rostlina vyprodukuje semena, dovolte žákům, aby si jich pár vzali domů a s rodinou je 
zasadili.   

Zdroje: 
• Balení semen – nebo darovaná 

semena od zahradníků  
• Recyklované nebo DIY nádoby  
• Barva nebo PVA lepidlo a papír 

na koláž  
• The Lorax od Dr Seuss 
• Píseň ‘Let it Grow’ 

 
Další podněty: 
• Podněty pro výuku - PSHE: 

Meditace 
• Odkaz na vaše vědecké a 

geografické projektu – výzkum a 
psaní zprávy, otázky ochrany 
přírody 

 
Klíčová slova:  
Globální občas, ochrana, zachování, 
Omezit-znovu použít-recyklovat 

 
 

Kritéria úspěchu: 
ü Uvědomuji si a dokáži vysvětlit 

vliv, jaký mám já/ má rodina na 
místní životní prostředí. 

ü Dokáži vysvětlit, čím já/ má 
rodina můžeme pomoci k 
záchraně světa.  

ü Vím, jak snížit množství mého 
odpadu a co a jak může být 
recyklováno. 

 

Suesseville  
EarthDay 

The Lorax 


