
Cílem modulu je představit dospívajícím pojem mindfulness neboli všímavost, její
podobu a benefity pro každodenní život. Modul je koncipován tak, aby se dospívající
sami aktivně zapojili do „zkoumání“ všímavosti a aby si ji sami v několika modalitách
vyzkoušeli.

Kompetence
Dospívající dokáží vysvětlit pojem všímavost. Jsou si vědomi, že všímavost má
pozitivní vliv na životní spokojenost. Účastníci vědí, jak lze všímavost praktikovat
v každodenním životě.



Vzhledem k tomu, že při rozhovorech na téma všímavost budeme s dětmi sdílet 
osobní témata, je užitečné ošetřit způsob zacházení s nimi. Je možné pravidla 
upravit dle aktuální skupiny a situace.
Zvědavost místo hodnocení - Jasně vymezit, že nejde o hodnocený předmět.
Stejně tak vyzveme děti, aby se snažily se vzájemně nehodnotit, ale byly raději
zvědavé.
Důvěrnost místo zneužití - Vzhledem k citlivosti tématu je třeba vytvořit důvěrnou
atmosféru, aby děti měly pocit, že mohou mluvit otevřeně.
Respekt k tajemství místo nucení ke sdílení - Některá témata mohou být pro děti
příliš citlivá a je lepší o nich ve skupině nemluvit, respektujeme to. Každý se
rozhoduje, co sdělí a co už ne. Druzí nikoho nenutí sdílet víc, než je pro něj
komfortní.
Bezpečí místo odvahy za každou cenu - Je možné, že při probírání některého z
témat či při nějaké aktivitě, si učitel všimne, že se dítě necítí komfortně (přílišná
uzavřenost, nechuť mluvit, nebo naopak velká potřeba sdílet, která překračuje
možnosti programu, pláč, zlost či jakákoli jiná výraznější reakce). V takovém případě
doporučujeme, aby dítě mělo možnost obrátit se po skončení programu na Vás,
jiného učitele, školního psychologa nebo jinou dospělou osobu, se kterou by mohlo
svůj zážitek sdílet bezpečně mimo skupinu.
Poslouchání místo skákání do řeči - Zakotvení respektu k projevům ostatních –
vždy mluví jen jeden. Lze využít pomůcku: míček nebo jiný předmět, který si
přehazujeme, vždy mluví jen ten, kdo ho drží.
Pozornost k sobě místo rušení ostatních - Většina aktivit v tomto modulu je
zaměřena na trénování všímavosti vůči sobě samému, důležité je nerušit ostatní při
aktivitách a nenarušovat tak jejich zkušenost s všímavostí.



V celém modulu pracujeme s pojmem VŠÍMAVOST, tj. českým překladem pojmu
mindfulness.

Všímavost je schopnost, kterou máme všichni. Prostřednictvím modulu si vysvětlíme
a vyzkoušíme, jak vypadá cvičení všímavosti a čím by cvičení všímavosti mohlo
obohatit život.

Definice všímavosti: Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje
v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání.

Na co zaměřujeme při cvičeních všímavosti pozornost? Dýchání, pocity,
myšlenky, fyzické tělo, smyslové vjemy (co vidíme, slyšíme, chutnáme, hmatáme),
vztahy, činnosti (pití, jedení, čištění zubů)

Další informace jsou doplněny v okénku pro pedagogy: na co zaměřujeme
pozornost, jak všímavost funguje, jak se všímavost učíme, jakou má všímavost
historii a přehled přínosů všímavosti.



Všímavost se dá praktikovat na čemkoli, co se odehrává teď a tady. Protože jíme
několikrát denně (a často se to děje ve spěchu nebo při provádění jiných činností,
jako je sledování televize), může to být vhodná aktivita pro trénování všímavosti.
Možná také zjistíte, že pokud věnujete velmi intenzivní pozornost tomu, co jíte, váš
prožitek se může neočekávaných způsobem změnit.

Pozornost/všímavost je jako sval, čím více ho trénujeme, tím silnější je a lépe nám
slouží.

Aktivita 1: Čokoládová meditace, diskuse pro sdílení zážitku
Pomůcky: čokoláda (1 dílek pro každého), případně rozinka nebo jiná potravina
Prostředí: klidné prostředí ve třídě nebo i venku

Vyberte jakoukoliv čokoládu. Připravte ji tak, aby si každý účastník mohl vzít jeden
kousek. Nechte účastníky, aby se pohodlně usadili.

Pokyny k realizaci aktivity a otázky do diskuse jsou uvedeny v metodickém
manuálu.



Naše mysl má tendenci ovládat náš život tak, že nás nutí přemýšlet o minulosti
(rekapitulování, ne/naplnění představ, zaobírání se myšlenkami na minulé úspěchy
nebo neúspěchy, pocity, které jsme měli v různých situacích…) nebo o budoucnosti
(plánování, představy, strachy, úzkosti z toho, jak se věci vyvinou, pocity, které mi to
přivodí…).

Existuje ale alternativa, a tou je všímavost, bytí v přítomném okamžiku. Je to jiný
způsob chápání, který umožňuje všimnout si, jak mysl zkresluje realitu, a také se
osvobodit od přirozeného sklonu mysli nadměrně přemýšlet, analyzovat a hodnotit.
Zároveň tak můžeme zjistit, že naše štěstí, spokojenost a vyrovnanost nejsou už tolik
závislé na vnějších okolnostech, můžeme svůj život dostat pod kontrolu.

Tato část se dá pojmout dvěma způsoby:
1. Jen vyjmenovat 7 složek všímavého života a jednu z nich více rozvést
s příkladem
2. Vybrat jednu oblast, tu dobře popsat a rozvinout v diskusi s účastníky (otázky
do diskuse jsou uvedeny v metodickém manuálu)

Podrobný úvod a popis sedmi složek všímavého života je uveden v metodickém
manuálu (text je zároveň návodem k přímé řeči, může ale zůstat pouze informací pro
pedagoga).



Aktivita 2: Zpráva o počasí
Pomůcky: židle pro každého, případně sezení na zemi – dospívající sedí v kruhu,
papír formátu A4, barvy – jakékoli dle situace – v běžné hodině pastelky, fixy.

Při provádění cvičení ve výtvarné výchově lze použít pastely, vodovky, tempery,
případně i větší formát papíru.

Pokyny k realizaci aktivity a otázky do diskuse jsou uvedeny v metodickém
manuálu.

Je možné nabídnout dětem rozšířenou verzi aktivity 2 (je také uvedena
v metodickém manuálu).

V okénku pro pedagogy je vysvětlen přínos cvičení.



Začátek druhé vyučovací hodiny, obě části modulu mohou být prezentovány v bloku nebo
zvlášť. V tomto případě můžeme zopakovat pravidla pro práci ve skupině.



Základem všímavosti je meditace. Při meditaci sledujeme různé „objekty“.
Nejčastějším objektem meditace je dech, ten máme vždy a všude s sebou.

Pro začátek je snazší meditovat s vedením, tzv. řízená meditace, proto nabízíme
nahrávku, pod jejímž vedením můžete s účastníky meditaci vyzkoušet.

Aktivita 3: Řízená meditace všímavosti
Pomůcky: audio nahrávka, audiopřehrávač, tichá místnost, pohodlně usazení
účastníci

Pokyny k realizaci aktivity a otázky do diskuse jsou uvedeny v metodickém
manuálu.



Být součástí lidského společenství je důležitým prostředkem štěstí. Bez pospolitosti, 
sounáležití k jiným lidem nemůžeme vést spokojený život.

Aktivita 4: Všímavý rozhovor
Pomůcky: měřič času, zvoneček pro upozornění účastníků na střídání

Prostředí: klidné prostředí vevnitř nebo venku, kde se účastníci mohou ve dvojicích
rozptýlit a vzájemně se příliš nerušit

Pokyny k realizaci aktivity a otázky do diskuse jsou uvedeny v metodickém
manuálu.



Aktivita 5: Můj plán všímavosti
Pomůcky: Vytištěné pracovní listy č. 1, 2 a 3 pro každého účastníka, psací potřeby

Pokyny k realizaci aktivity a otázky do diskuse jsou uvedeny v metodickém 
manuálu.

Na snímku číslo 10 jsou vypsané možné přínosy praktikování všímavosti. 
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