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PSHE podněty pro výuku 
Praktické pěstování  Cyklus života 
 Cítit se vítaný a oceňovaný – pečování o rostliny  Pozorujte život fazole, od semínka k lusku 

 Cíl: Žáci pečují o živé rostliny a cítí hrdost na své úsilí.  
 
Praktické úkoly zahrnující pěstování v dětech 
probudí pocity vlastnictví, kontroly, péče a 
propojení, jež jsou tak zásadní pro jejich duševní 
zdraví a pohodu. Pokud máte omezený čas a 
zdroje, můžete začít jednoduchým pěstováním 
řeřichy, posunout se k pěstování semen na 
kompostu a časem třeba vytvořit školní příděl 
plodin. 
 
Další podněty: 
• Podněty pro výuku - Věda: Pěstování 

potravin 
• Podněty pro výuku – Matematika: Fazole 
• Pappus zdroje pro školení: Pokojové rostliny 
 

 Cíl: Porozumět klíčovým prvkům životního cyklu  
 
Vložte vlhkou papírovou utěrku nebo vatu do malé sklenice. Mezi stěnu sklenice a papírovou utěrku 
sendvičově naskládejte semena fazole, tak, aby byla viditelná. Sklenici umístěte na slunný okenní 
parapet a udržujte papírovou utěrku vlhkou. ¨ 
• Co fazole potřebuje k přežití? 
• Co se stane na konci jejího vegetačního období? Co zůstane po uschnutí rostliny?  
Pravidelně vytvářejte označené kresby zaznamenávající probouzení semínek, jejich puknutí, vyrašení 
klíčků a vývin listů. Pokud je to možné, zasaďte malé rostlinky ven a pokračujte v zaznamenávání 
jejich růstu. Když rostlina začne odumírat, skliďte – a znovu vysaďte – semena. 
 
Další podněty 
• Podněty pro výuku – Matematika: Zpracování dat. 
• Povídky o pěstování – například O kouzelné fazoli.   
• Propojení s vědou a gramotností pomocí přesných botanických kreseb.   
• Propojení s matematikou prostřednictvím přesných denních měření a porovnávání rychlosti 

růstu jednotlivých fazolí. 

    

Globální občanství: umělecké představení  Podnět pro shromáždění: všichni můžeme podpořit změnu 
 Hudba, umění, poezie a umělecké představení  Potravinový řetězec a potravinové banky 

 Cíl: Žáci diskutují o tom, jak učinit naši planetu rovnější, spravedlivější a udržitelnější, uvědomují si a 
chápou své místo v širším světě.  
 
Proberte hlavní otázky z aktuálních celosvětových zpráv. Jaké jsou podle žáků nejnaléhavější a 
nejdůležitější? Proč? Jaký dopad budou mít tyto problémy na jejich život v dospělosti?  
 
Poslechněte si tyto nebo jiné příklady písní jako inspiraci pro kreativní nebo expresivní umění: vytvořte 
poezii mluveného slova, rap, improvizované hudební dílo, sochu nebo taneční představení k vyjádření 
hluboce procítěných názorů. 
  

Píseň Little Plant s Ernie ze Sesame Street 
John Denver, The Gardening song 
Lava by Israel od Kamakawiwo’ole 
 

Žáci by měli využít své IT dovednosti k zaznamenání finálních kreativních nebo expresivních 
uměleckých výtvorů. 
 

 Cíl: S přiměřenou citlivostí na demografii vaší školy si žáci uvědomí, že někteří lidé a zvířata hladoví 
a že jim můžeme pomoci.  
 
 
Otázky: Jestliže na světě existují miliony hladovějících lidí a zvířat, jak jim můžeme jako jednotlivci 
pomoci? Jak přežití člověka na planetě je závislé na přežití rostlin a zvířat? Co je to potravinový 
řetězec? Co se stane, když část tohoto řetězce zmizí? 
 
Odpovědi: Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad dopadem drobných intervencí, jako je darování jídla 
do potravinové banky nebo vysazování volně rostoucích rostlin do přírody. Co si myslí o různých 
kampaních, které pořádá například Greta Thunberg? Jaký efekt může mít omezení plastů nebo 
sbírání odpadků? Jaké je jejich oblíbené jídlo? Jaký dopad může mít konzumace tohoto jídla na 
životní prostředí? 
 

 


