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Shakespearův přírodní svět: pampelišky   Šípková růže nebo eglantin  

 Zlatí hoši v Neboj se více horka slunce  

 

Oberon popisuje břeh, na kterém spí Titania 

 Cíl: Oživit Shakespearovy metafory skrze porozumění rostlinám   
 
V Dějství 4 Scéně 2 Shakespearovy hry Cymbeline dva královi synové zpívají pohřební 
píseň, ve které jsou pampelišky označené jako Zlatí Hoši. Tato uklidňující píseň je často 
zpívána nebo čtena na pohřbech. : 
 
Neboj se více horka toho slunce  
Ani zuřivé zimní bouře;  
Protože tvůj pozemský úkol je splněn, 
Ozdoby domu pryč a stejně tak mzdy,  
Zlatí Hoši a děvčata všichni musí,   
jako  kominíci obrátit se v prach.  
 
Jaký obraz vám přijde na mysl u fráze ‘zlatí hoši 
a děvčata všichni obrátí se v prach’? 
 
V básni John Keat, stála jsem na špičkách na malém kopci, ‘prach’ pampelišek (nebo 
hodiny – hlavičky semen) jsou popsané jako ‘prachové peří’ – nejjemnější kachní pírka: 
‘…jemný šelest dívčích šatů 
Rozdmýchává prachové peří pampelišek’ 
 
Aktivita 
Shakespearovy řádky jsou psané v jambickém parametru nebo 10 slabikách. Zkuste je 
převést do podoby ‘rapu’, všimněte si 4 řádků alternativního rýmu a závěrečných 2 řádků 
rýmujících se navzájem.    
• Zjistěte, jaká písmena Shakespeare vynechal a nahradil apostrofy; použijte logiku!  

Proč to udělal?  
• Podívejte se také na kartu Gramotnost – jambický parametr. 
 
Kritéria úspěchu 
ü Dokáži popsat charakteristiky rostlin použitých Shakespearem, jinými básníky a 

autory  
ü Dokáži použít rostlinné metafory ve svém vlastním psaní.  

Cíl: Oživit Shakespearovy metafory skrze porozumění rostlinám: použít vizualizaci pro 
paměť a dramatické propojení 
 
Pročtěte si řeč Oberona z Dějství 2 Scéna 1 v Sen noci svatojánské, zaznamenejte všechny 
květiny, které vyjmenuje, když sděluje Puckovi, kde najde Titanii. Nasbírejte dané rostliny 
nebo nakreslete jejich obrázky a rozložte je v pořadí, v jakém jsou zmíněné:   
 
Znám břeh, kde fouká divoký tymián 
Kde rostou oxlipy a kývající fialky, 
Docela překrytí svůdným zimolezem,  
Se sladkým muškátem a šípkovou růží:  
Tam spí Titania některé noci, 
Ukolébaná v těchto květinách tancem a rozkoší.  
 
Aktivita 
• S obrázky položenými před sebou se žáci 

snaží naučit se řeč. Pamatujte, že řádky mají většinou 10 slabik (je to tak u všech v 
této řeči?) a v tomto případě se řádky rýmují po párech, v takzvaném dvojverší. 
Všimněte si, o kolik jednoduší je naučit se tuto řeč s použitím květin jako paměťových 
pomůcek.  

• Na internetu prozkoumejte stránku Royal Shakespeare Company, kde naleznete více 
informací o této hře. 

• Napište návrh pro kostým Titanie, podívejte se na pohyby, květy, barvy, textury – vše 
zmíněné v tomto úryvku. Nakreslete své nápady.  

• Podívejte se také na kartu Kreativní umění – Divadelní masky a kostýmy  
 
Kritéria úspěchu 
ü Dokáži si zapamatovat verše pomocí vizualizace rostlin. 
ü Dokáži použít rostliny jako kreativní inspiraci pro tvorbu kostýmů. 

 


