
 

 

Inspirace pro hru: BŘEČŤAN 

  

Bobule 
břečťanu 

jsou 
jedovaté 
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Inspirace pro hraní rolí  

nebo diskuzi o rostlinách  
a životním prostředí 

 
Komiksová postava Travička Ivy (Ivy = břečťan) se poprvé 

 objevila v příběhu Batmana v roce 1966, je to botanička a 
biochemička z Gotham City.  Později se stala antihrdinkou, která 
používá své schopnosti pro konání dobra, ale ne tím nejlepším 
způsobem.  Je extrémní ekoložkou a její ‘schopnosti’ zahrnují 

využití rostlinných jedů a feromonů k realizaci svých ďábelských / 
odůvodněných plánů.  

 
 

Poznámka: Travička Ivy je pojmenována po americkém  
nebo východním jedovatém břečťanu (Toxicondendron  

radicans), což je jiný druh, než jaký roste v UK a  
Evropě (Hedera). Jedovatý břečťan je velmi  

dráždivý pro kůži – evropské břečťany  
jsou obecně neškodné. 

 
 

BÁSNĚ A PÍSNĚ 
 

Ó růže pro jiskřivé mládí, 
a vavřín pro dokonalý rozkvět života; 

však utrhni mi větévku břečtanu, 
tehdy předčasně zestárnu . 

Christina Rossetti, 1862 
 

Břečťan  je častým námětem v poezii a  je opředen mnoha 
mýty. Prozkoumejte významy břečťanu a vytvořte své 

vlastní básně, texty písní nebo rapů.  
 

Ivy songs 

KNIHY: 
Knižní série ‘Wild…’ od 

Jo Schofield a Fiona Danks  
101 Things to Make and Do 
Outdoors od Frances Lincoln 

Tyto knihy jsou plné nápadů na 
venkovní a kreativní hry s 

přírodními materiály, včetně 
příběhových klacíků, tašek s 

příběhy, storyboardů  
(obrázkových příběhů) 
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Tkaní s břečťanem 

 
Břečťan je velmi univerzální materiál pro  

tkaní a pletení, navíc je ho většinou všude dostatek  
a snadno se sbírá a používá. Sklízejte dlouhé větve a 

 rukou v rukavici odlomte listy. Používejte co  
nejčerstvější materiál, tkaní bude snazší – stonky jsou 

ohebné a méně se lámou. Začněte s jednoduchým 
splétáním a přejděte ke tkaní (zkušení tkalci mohou břečťan 
usušit a později jej znovu rehydratovat). Břečťanové copy se 

skvěle hodí na stavu doupat – jsou pevné, ohebné a 
biologicky odbouratelné! 

 
<< příklady jednoduchých tkacích rámů a košíků  

 
 
 

Když jste ovládli práci s břečťanem,  zkuste  
Jiné dlouhé listy nebo stonky, které 

 máte po ruce.  
 
 
 

 
 

 
 

 

Ivy weaving 
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Břečťanové koruny a věnce  

 
S břečťanem  se pojí mnoho mýtů, v umění je však  

často znázorňován v podobě pokrývky hlavy. Břečťan 
symbolizuje věčný život (protože je stále zelený) a věrnost 

(protože se nikdy nepustí toho, kolem čeho je ovinutý), 
 běžně se tedy přidává do svatebních kytic, stejně jako do  

těch pohřebních. 
Starověké civilizace měly břečťan v úctě. Břečťanové  

koruny jsou spojované s Osirisem v Egyptě, kde  
reprezentuje nesmrtelnost nebo Bakchusem v Římě 

 (v Řecku nazývaným Dionýsos), kde symbolizuje víno, 
zemědělství, slavnosti a plodnost.  

Výroba břečťanových korun je snadná – vyberte 
 dlouhé větve a volně je splétejte, na 

 koncích je zauzlujte, aby držely  
pohromadě.  
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