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Vývoj jazyka / popisný jazyk: Kopřivy  
 Scaffolding - budování lešení (s použitím kopřivy jako modelu) pro definování charakteristických adjektiv 

 Cíl: Být schopný pečlivě pozorovat rostlinu a definovat přídavná jména, která jsou pro rostlinu charakteristická a 
související s popisem postavy z příběhu. 
 
Aktivita 
Najděte místo, kde rostou kopřivy a s využitím lupy a Pappus Identifikačního listu pro kopřivu proveďte podrobné 
pozorování. Nejprve si povšimněte typických částí kopřivy (listy, květ, stonek, chloupky atd.), poté sdílejte přídavná 
jména, která popisují tyto části – například: 

• Listnatá – svěží  
• Květinová – vzdušná, lehká  
• Stonková – vytáhlý 
• Chlupatá – žahavá 

 
Pobídněte žáky, aby se zaměřili na drobnější detaily. Všimnou si, že listy kopřivy mají vroubkované okraje, jako pila, 
pravděpodobně si uvědomí, že se jí často říká kopřiva pálivá. Rozšiřte jejich porozumění využitím klíčových faktů z 
Pappus Identifikačního listu pro kopřivu, např. žahavé chloupky kopřivy jsou nejostřejší a nejpálivější v květnu. 
 
Kreativní psaní  
Často používáme vlastnosti rostlin k popisu vzhledu člověka nebo jeho chování: “Jeho řeč byla pálivá jako kopřiva” 
Požádejte žáky, aby napsali větu s každou vlastností / přídavným jménem, které je napadlo při pozorování kopřiv. 
Přidejte metafory a podobenství: byla ostrá jako trn, byl křehký jako okvětní lístek. V závislosti na schopnostech / 
sebedůvěře žáků, tato přípravná práce může být rozvinuta do popisného díla založeného na skutečné nebo smyšlené 
osobě (postava z příběhu, člen rodiny, kamarád). Můžete jim nejprve poskytnout váš vlastní příklad.   
 
Rozšiřující úkol: 
• Vzpomeňte si na postavu z textu, který jste studovali a nakreslete ji jako rostlinu. Třeba zobrazte a popište ‘stonkové 

nohy’ nebo ‘kmen těla’ nebo ‘chomáčky vlasů’, nebo se zaměřte na osobnost – například rozkvetlý, pichlavý. Použijte 
přídavná jména odvozená z rostlin k popisu postav.  

Zdroje: 
• Kopřivy 
• Lupy 
 
Další podněty 
• Pappus Identifikační list – Kopřiva  
 
Kritéria úspěchu 
ü Žáci dokáží použít stále rozvinutější 

adjektiva inspirovaná rostlinami.  
ü Dokáží použít řadu obrazných 

nástrojů inspirovaných rostlinami 
k rozvoji svého psaní.  

 
 


