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Diamant  
Sedmiřádková „báseň“ předepsaného tvaru, ve které žáci pomocí daného schématu popisují, shrnují nebo 

vyjadřují své pocity buď na jedno téma z pohledu synonym, nebo srovnávají dva protikladné pojmy. 

1. řádek – jednoslovný název tématu, které chceme zkoumat, popsat 

2. řádek – dvě slova o tom, jaké téma je  

3. řádek – tři slova popisující, co téma dělá 

4. řádek – věta o čtyřech slovech shrnující napsané – slogan 

5. řádek – tři slova popisující, co téma dělá (opoziční pohled) 

6. řádek – dvě slova popisující, jaké téma je (opoziční pohled) 

7. řádek – jedno slovo, protiklad nebo synonymum k původnímu tématu 

 

Jak na to? 

� Před prvním vyzkoušením jsou žáci seznámeni s metodou, je předvedena názorná ukázka.  
� Po navození atmosféry učitel zadá téma. 
� Žáci samostatně tvoří jednotlivé řádky na připravený lístek, kartu, případně do sešitu. 
� V následné reflexi si žáci čtou svá díla navzájem. 
� Můžeme také lístky vybrat (žáci dopředu vědí, že musí potrápit mozek) a určený mluvčí čte 

jednotlivé příspěvky např. bez udání autora a třída hodnotí text (ne autora). 
 
Příklady:      Varianta 1 
       Shrnutí protichůdných pojmů ŽIVOT – SMRT 
                  Postupuje se proti sobě z protilehlých konců  

diamantu. Centrální věta popisuje oba protiklady. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Varianta 2 
Popis a shrnutí jednoho pojmu – MRKEV 
Postupuje se shora dolů. 
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Využití 

Jako motivační rozcvička pro následné psaní k zadanému tématu. 

Jako zhuštěné shrnutí probíraného celku. 

Vyjádření myšlenek, pocitů k tématu. 

Nezvyklá domácí příprava, úkol. 

Ukázky 
 

Fyzika 

Žáci 8. ročníku srovnávali pojmy 

ELEKTROMOTOR – ELEKTRICKÝ GENERÁTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fyzika     

Žáci 9. ročníku se zaměřili na pojem  

         ENERGIE. 

 

 

Varianty 

Psaní ve dvojicích, větších skupinách. 

Kombinace a hledání nejvýstižnějšího (nejkrásnějšího) diamantu.  

Co potřebujeme? 

Psací potřeby. 
Listy papíru, sešit, připravenou kartu. 
 

Náměty: 

Srovnej ŠKOLU a PRÁZDNINY, KOČKU a PSA. 

Napiš diamant na slovo ZDRAVÍ.  
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