
 

 

Inspirace pro hru: KOPŘIVA 

  

 
Nesbírejte kopřivy…  

 
…když kvetou (jsou dočasně jedovaté)  

 
 …pokud jsou listy zbarvené do fialova 
(rostlina je ve stresu a chutná hořce)  

 
…ze znečištěných oblastí (ze zřejmých 

důvodů!)  
 

…bez rukavic! 
 

 
Léčba vyrážky způsobené kopřivou  

 
Pokud je to možné, snažte se prvních 10 minut nedotýkat 

podrážděných oblastí. Je snazší odstranit kopřivové žahavé látky, 
když jsou suché.   

Vodou a mýdlem umyjte žahavé látky z povrchu kůže – oplachujte 
nebo poklepávejte namočeným vatovým tamponem, příliš na kůži 
netlačte. Pokud nemáte po ruce mýdlo a vodu, můžete použít čistý 

hadřík, dokud není oblast dobře vyčištěná.  
Po očištění a vysušení odstraňte zbylé žahavé chloupky pomocí lepicí 

pásky.  
V případě urputného svědění je možné použít antihistaminika.  

Jemně naneste krém pro lokální použití, například kalaminové mléko 
nebo hydrokortison, který zmírní svědění a zarudnutí.  

K úlevě od bolesti použijte paracetamol nebo ibuprofen vhodný 
pro daný věk. 

Dodatečnou úlevu poskytne studený obklad, vyhněte 
se vysokým teplotám. 
A neškrábejte se! 

 

 
 

Užitečné tipy pro sběr kopřiv  
 
 

Mějte po ruce běžné nebo zahradnické 
nůžky. 

Vezměte si košík nebo tašku, kam budete 
nasbírané kopřivy dávat.  

Sbírejte vrchní, nejmladší listy. 
Dobře listy umyjte ve studené vodě. 

Blanšírujte 2 minuty v horké vodě, odstraníte 
tak žahavé chloupky, potom vodu 

vymačkejte. 

Slavte Týden „Buďte hodní na kopřivy“ 
(květen je nejlepší doba sběru – před 
tím, než začnou kvést, pokud je chcete 
použít při vaření). 

 
 
                             Zablácené tváře 

 

Po tisíciletí se kopřivy 
používají k posílení 

krevního oběhu, prevenci a 
léčbě artritidy a celkovému 

prohřátí těla díky 
podráždění kůže, které 

kopřiva působí.  
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Kopřivový dip 
 

Přísady:  
Kopřivy, olivový olej, pečený česnek (2 stroužky) 
nebo 1 čerstvý hřebíček nebo listy medvědího 

česneku.  
Listy čerstvé máty, citrón, kajenský pepř, sůl, kysaná 

smetana. 
 

Instrukce: 
Ingredience smíchejte v mixéru.  

Ochutnejte a přidejte koření. 
Podávejte s nakrájenou zeleninou, krekry  

nebo slanými tyčinkami. 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

Kopřivový čaj 
 

Tento bylinný čaj má spoustu příznivých účinků a je 
plný nejrůznějších vitamínů a minerálů, které 

podporují přirozenou funkci těla, prospívají také 
zdraví vlasů a kůže. A to nejlepší… 

JE ZADARMO! 
 

1: Z vrcholku kopřivy odtrhněte dostatek velkých 
listů na naplnění malé misky (nehrajte si na hrdiny 

a vezměte si rukavice).  
2: Uvařte vodu a nalijte ji do prázdné misky.  

3: Přidejte listy do chladnoucí vody a počkejte,  
až se voda zbarví do zelena.  

4: Sceďte kopřivový čaj do šálku. 
5: Oslaďte medem. 

 
 
 

© Healthline 

 Kopřiva má širokou škálu 
použití, například jako vlákno 

na textil a lana, k přípravě 
čaje, čištění půdy, do vlasové 

kosmetiky, barviv, hnoje, 
repelentů, rostlinných syřidel, 

přípravků na artritidu a na 
přípravu pokrmů.  

 

Kopřivová polévka  
Přísady: 

 Cibule, olivový olej nebo máslo, mrkev, kopřivy, 
vývar, sůl a pepř, kysaná smetana. 

Instrukce: 
Cibuli nakrájejte na kostičky a restujte na másle nebo 

oleji. 
Přidejte oloupanou mrkev a brambory nakrájené na 

kostičky. 
Přidejte nakrájený stroužek česneku a celer. 

Přidejte kopřivu. 
Přidejte vývar, sůl a pepř podle chuti a 

  vařte 10-12 minut. 
Podávejte (můžete rozmixovat). 
 Polévku můžete ozdobit kysanou  

smetanou. 
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Výroba provázku z kopřiv  

 
Najděte rovnou kopřivu a vytrhněte ji ze země. Nasaďte 

si silné rukavice, odstraňte žahavé chloupky a listy, až 
vám zbude holý stonek. Zmáčkněte stonek mezi palcem 
a ukazováčkem a pak jej nehtem rozevřete. Nyní stonek 

přes prst ohněte, aby se přetrhla vnitřní vlákna. 
Odstraňte je, aby vám zbyla pouze vnější vlákna. 

Nechejte je trochu vyschnout. Přeložte vlákna na půl a 
pak je válejte mezi prsty, až dojdete na konec. Vlákna se 

sama začnou lámat. Opakujte tento krok, dokud 
nevznikne struktura provázku. Můžete je pak použít na 

pletení a uvazování.  
 
 

Meek (2015, s. 12) 
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Inspirace příběhů 
 
 

Přečtěte si, jakou roli hraje kopřiva v pohádce Hanse 
Christiana Andersena nazvané Divoké labutě. Poučení 

této pohádky je, že odvaha může být bolestivá! 
 

V mytologii jsou kopřivy spojované s bohem hromu, 
Thorem. V některých kulturách se za bouřky kopřivy 

pálily v ohni.   
 

Některé druhy motýlů kladou svá vajíčka na listy 
kopřiv. Vymyslete příběh, který vypráví o životním 

cyklu motýla.  
 

Představte si, co by se mohlo stát ve  
snu o kopřivách.  

 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 
Výroba kopřivové barvy  

 
Použijte výše uvedený nadpis jako vyhledávací heslo a 

najděte odkazy s návody a instrukcemi. Podívejte se také  
na následující webové stránky.  

 
https://rebeccadesnos.com/blogs/journal/dyeing-with-

nettles 
Tato stránka obsahuje mnoho informací, jak můžete 

kopřivu použít pro barvení nejrůznějších látek.  Můžete 
experimentovat s různými látkami a mořidly a 
prozkoumat škály barev, kterých lze s kopřivou 

dosáhnout.   
https://botanicalcolors.com/how-to-mordant/ 

Na této stránce najdete informace  
o mořidlech.  

 
 

 


