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PSHE podněty pro výuku 
Tichá chůze venku nebo rozjímání ve vnitřním prostoru 
 Rozvoj všímavosti a čas pro relaxaci 

 Cíl: Žáci poznávají, jak jejich chování ovlivňuje druhé a jak otevřeně vyjadřovat svoje pocity.  
 
Aktivita venku: Pokud ve škole či blízkém okolí máte i tu nejmenší zelenou plochu, choďte do ní na 
pravidelné, tiché procházky – za jakéhokoliv počasí. Žákům to zpočátku může připadat náročné, ale 
postupně si zvyknou. Tuto procházku je dobré začlenit do běžné rutiny, například před velkou 
přestávkou nebo přestávce na oběd. 
 
Před vycházkou: 
• Dohodněte si gesta, která bez mluvení budou signalizovat ‘aktivity’ během procházky, jako třeba 

přivonět si k rostlině.  
• Připomeňte žákům klíčové chování, které je potřeba k plnému využití výhod prostředí a aby byli 

schopni co nejlépe vidět a slyšet vše okolo sebe. Dobré naslouchací schopnosti = ticho; dobré 
pozorovací schopnosti = pozorování. 

• Řekněte žákům, že je později můžete požádat, aby popsali vše, co viděli a slyšeli a sdíleli svá 
pozorování z tiché procházky – rostlina, list, hmyz… zpětná vazba ovšem není vždy nezbytná. 
Tichá procházka sama o sobě, bez tlaku povinnosti po ní něco vykládat, je velmi prospěšná a dopřeje žákům klidnou chvíli v přírodě. 

 
Po procházce (uvnitř nebo venku): 
Pobavte se o tom, jak chování druhých ovlivnilo jejich vlastní schopnost se ztišit a pozorovat okolní svět – jestli bylo nápomocné nebo rušivé. 
Pozorování z vycházky může zahrnovat:   
• Věci, které zůstaly stejné nebo se změnily od minulé vycházky  
• O čem jsem během procházky přemýšlel/a 
• Vnější faktory, které napomohly mé všímavosti (například: ostatní žáci byli potichu / ohleduplní / neuspěchaní). Jak chování druhých 

ovlivňuje mé chování nebo náladu?   
 
Použijte inkluzivní jazyk typu ‘Mám rád, když…’ ‘Nelíbí se mi, když’ 
• Návrhy pro příště ‘pomohlo by, kdybych…byl potichu, nechal si ruce v kapsách, sledoval, kam kráčím?’ 
• Časem můžete žákům dát předmět pro zaměření jejich pozornosti, který souvisí se zaměřením kruhových aktivit, například volby, 

následky a odměny.  
 

Ve vnitřních prostorách: Pokud nemáte žádnou venkovní zelenou plochu nebo je počasí obzvlášť nepříznivé, přineste zeleň dovnitř a 
rozjímejte nad ní v rámci tiché zaměřené oddechové aktivity.  
• Mladší děti mohou vzít do ruky list, větev nebo šišku a detailně ji v tichu prozkoumávat. 
• Pro starší děti položte rostlinu nebo květiny do středu, aby se na ní zaměřily podobně, jako kdyby pozorovaly svíčku nebo vonnou 

tyčinku.  

Další podněty: 
• Podněty pro výuku - PSHE: Rozjímání v 

sedě, následované časovým úsekem pro 
rozhovor nad tím, jaké rostliny žáci viděli a 
jak se změnily od minula. 

 
Klíčová slova: ohleduplnost, ticho, klid, volba, 
následek, akce, odměna. 
 
Kritéria úspěchu: 
ü Žáci jsou ohleduplní k sobě navzájem a k 

přírodě.  
ü Žáci rozvinou řadu strategií k vyjádření 

svých pocitů souvisejících s chováním 
druhých a ke zvládání svých reakcí na toto 
chování.  

 
Zdroje: 

• Venkovní prostor – nebo přineste 
byliny, pokojové rostliny nebo větve 
dovnitř. 

 


