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Nabídka realitních makléřů – pohled z perspektivy hmyzu   Výzva tvoření vět 

 Psaní se záměrem – odkaz na stanoviště  Posílení učebních cílů  

 Žáci studují Pappus ID list Kopřiva a 
prozkoumávají kopřivy rostoucí na školním 
pozemku nebo v okolí:  
• Popište oblast s kopřivami jazykem 

realitního makléře, vyzdvihněte toto místo 
jako ideální lokaci pro motýly, kteří zde 
mohou klást svá vajíčka.   

• Popište lokalitu, stanoviště, zdroje potravy 
a jakékoliv další významné prvky.  

• Pro obohacení své prózy prozkoumejte 
potravní řetězce a kvalitu půdy.  

 

 Toto je příklad rychlého úkolu, kterým se žáci mohou zabavit ve volné chvíli po 
dokončení své práce.   
• Pokud mají žáci volný přístup ven, požádejte je, aby na chvíli vyšli a prohlédli si 

jakékoliv stromy, rostliny nebo plevele, které spatří.  
• Pokud není snadné dostat se ven, mohou se podívat z okna nebo na pokojové 

rostliny ve třídě.  
 
Výzvou je napsat větu s konkrétními kritérii, která korespondují s vaším aktuálním 
učebním plánem v oblasti gramatiky a jazyka. Například: 
Napište několik frází podstatných jmen s determinantem, přídavnými jmény a 
podstatnými jmény inspirovanými stromy nebo rostlinami, které jsou na pozemku nebo v 
okolí.  
• Vidím kupy hnědých, suchých, podzimních listů. 
• Vidím vzrostlé, majestátní stromy, které se jemně houpají v jarním vánku.      

Formální dopis a přesvědčovací psaní  Odborné instruktážní psaní a chronologie  
 Formální jazyk – řešení problému se školním pozemkem  Uvařte kopřivovou polévku a napište recept 

 Cíl: V návaznosti na učební téma psaní formálního dopisu (otevírání vět,  
příslovce atd.) žáci napíší řediteli školy dopis se svými návrhy na řešení 
zjištěného problému na školním pozemku.   
 
Proberte záležitosti související se školními pozemky. Tematické návrhy zahrnují:  
• Pozemek je ekologicky sterilní, navrhněte vysazení původních stromů, na 

základě výzkumů o zvýšení biologické rozmanitosti. 
• Prozkoumejte a vysvětlete využití a význam “plevelů” na školním pozemku a 

požádejte, aby ne všechny plevele byly rutinně odstraňované postřikem. 
• Nápady na zlepšení školních pozemků a zdůvodnění jejich potřebnosti. 
• Kroky nezbytné k založení divoké zahrady. 

 
Každý žák napíše odpovídající dopis určený týmu školního vedení.  

 Cíl: Po sběru kopřiv a vaření polévky (pokud možno venku na otevřeném ohni) 
žáci napíší zprávu o aktivitě nebo recept na polévku. 
 
Vaření venku na otevřeném ohni je bonus – podívejte se na Pappus Podněty 
pro hru – Kopřiva, kde naleznete recept na kopřivovou polévku. 
 
Zapojení žáků do všech aspektů úkolu, od výběru a sběru kopřiv až po 
dovednosti práce s nožem, zakládání ohně nebo dodržování zásad požární 
bezpečnosti.  Pokud mohou proces přípravy polévky pouze pozorovat bez 
vlastního zapojení, vytvoří jiný druh zprávy – bude se podobat spíše 
novinovému článku nebo televizní reportáži. 
 
 

 


