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Akrostická nebo diamantová poezie       Básně o motýlech    
 Použijte Pappus ID list Kopřiva dvoudomá 

 

Odkaz na potravní řetězce a stanoviště – závislost 

 Cíl: Vymyslet akrostickou nebo diamantovou báseň 
 
Přečtěte si Pappus Kopřiva ID list a vytvořte akrostickou nebo diamantovou báseň s 
využitím alespoň jednoho faktu, jednoho mýtu a jednoho zajímavého fyzického prvku 
této rostliny.  
 
Vzorová akrostická báseň: 
Kopřivová babočka  
Oko paví babočka 
Pichlavá  
Řapíkaté listy  
Inspirující  
Vynikající  
A zdravá! 

Cíl: Žáci zkoumají motýly babočku 
kopřivovou (Aglais urticae) a babočku paví 
oko (Aglais io), které jsou v larválním stádiu 
závislé na kopřivách, mohou zahrnout odkaz 
na tyto tvory do své poezie.  
 
Napište báseň o jakémkoliv živočichu, který 
žije na kopřivách.  
 

    

Porovnávání    Dětská říkanka o berušce    
 Použití jazyka v poezii  Odkaz na potravní řetězce a stanoviště – závislost 

 Cíl: Porovnat dvě krátké básně o kopřivách,  
 
Kopřiva (Ze sbírky Plamínky čechravy) 
Koho kopřiva pálí? 
když listů dotkne se 
každý raději se vzdálí 
ne každý bolest snese 
 
Roste zelená slečna 
v klidu pod svahem 
ačkoliv může být užitečná 
vzduch tetelí se blahem 
 
Ta kráska žahavá 
připlazila se do zahrádky 
je však otázka ožehavá 
jak dostaneme jí zpátky 
 
 

 Cíl: V Pappus ID listu Kopřivy naleznete informace o 
hmyzu, který je závislý na kopřivách.     
 
Berušky si vybírají kopřivu pro kladení svých vajíček 
protože také je zdroje potravy pro mšice, které tuto 
rostlinu kolonizují. Berušky se těší oblibě všude, kde 
žijí. V některých kulturách lidé věří, že přináší štěstí a 
poskytují beruškám speciální ochranu.  
Existuje mnoho říkanek o beruškách, jako například 
tato. Vzpomeňte si, co víte o životním cyklu berušek a 
zkuste uhádnout, na co může ‘varná pánev’ 
odkazovat. 
 
Napište dětskou říkanku o berušce. 

 

Formát pro diamantovou báseň: 
Podstatné jméno 

Přídavné jméno 2x  
Sloveso 3x  

Podstatné jméno 4x 
Sloveso 3x 

Přídavné jméno 2x  
Podstatné jméno 

Kopřivy (Vernon Scannell) 
Můj syn tříletý spadl na postel z kopřivy. 
‘Postel’ zvláštním jménem je pro tato zelená kopí, 
tento pluk zášti v zákrytu kůlny: 
Nebyla místem pro odpočinek. Vzlykajíc a slzící, 
chlapec přiběhl pro útěchu a spatřil jsem, 
bílé puchýře na jeho jemné kůži, 
konejšili jsme ho, než bolest polevila,  
nakonec nám nabídl vodnatý úsměv, 
a pak jsem vzal svůj srp, nabrousil ostří, 
šel jsem ven a zuřivě s ním kosil. 
Dokud v tom divokém průvodu 
žádná kopřiva nezůstala vzpřímená 
A pak jsem zažehl pohřební hranici na spálení 
padlých. 
Však za dva týdny pilné slunce a déšť 
Znovu povolalo vysoké rekruty za kůlnou: 
A můj syn znovu často cítil ostré rány.  

Beruško, beruško 
Od Mother Goose 

 
Beruško, beruško  
Leť domů zpátky, 

Tvůj dům je v plamenech  
A tvé děti zmizely taky; 

Všechny kromě  
malé Anny, 

Která se ukrývá  
pod varnou pánví. 


