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V KOMPOSTU TO ŽIJE!
Mgr. Pavlína Kapavíková

Vzdělávací cíle: 
 Rozvoj pozorovacích schopností.
 Pozorování živočichů, kteří se vyskytují v kompostéru a podílejí se na vzniku kompostu.
 Rozvoj schopností pracovat podle pokynů.
 Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: 30 min.

Místo: Zahrada s kompostérem, ve kterém je kompost v různých fázích procesu vzniku.

Pomůcky a materiál: 
Kompost, lupy a krabičkové lupy, bílá podložka (miska, čtvrtka apod.) pro pozorování žížal 
a půdních živočichů, entomologická pinzeta, klíče k určování půdních organismů nebo ob-
rázky s názvy obvyklých půdních živočichů.

Motivace: 
Kompostování je přírodní proces, na němž pracují miliony droboučkých živočichů. Někteří 
z nich, například žížaly, jsou viditelní i pouhým okem, ale většina z nich má mikroskopické 
rozměry.
Vhodné organismy se do našeho kompostu nastěhují samy od sebe, budou-li zde pro ně 
vyhovující podmínky. Prokoušou se organickým materiálem, který budeme do komposté-
ru vkládat, a budou ho tak dlouho rozkládat, až nakonec vznikne nádherná, tmavě hnědá 
hmota zemité vůně - kompost. 
Kompostování je proces, který v přírodě probíhá neustále. Jen si představte, kolik listí opa-
dává ze stromů, kolik rostlin schne a hyne. To všechno zkonzumují žížaly a zástupy drob-
ných rozkladačů a cenné látky, které se tímto procesem uvolní, se dostávají zpět do půdy  
a umožňují růst dalším rostlinám. A tento koloběh se stále opakuje.
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Postup:
Umožníme dětem, aby se podívaly na jednotlivé vrstvy materiálu navršeného do kom-
postéru a mohly je porovnat – barva, jednotlivé složky (listy, tráva, …), sypkost, …
Z každé vrstvy dobrovolník lopatkou odebere vzorek na misku.  
Děti rozdělíme do skupin, rozdáme jim bílé papíry, lupy, krabičkové lupy a obrázky 
s názvy obvyklých půdních živočichů.
Pokud děti v misce objeví nějakého živočicha, opatrně jej přenesou na bílý papír a po-
kusí se najít jeho obrázek (určit jej).
Když najdou zvířátko, které by mělo tendenci utéci, dají ho do krabičkové lupy. 
Skupiny dětí se mohou vystřídat u jednotlivých misek, aby se podívaly, co našli ostatní. 
Nebo je možné tuto část vynechat a vyučující spolu se všemi dětmi popíše, co jednotli-
vé skupiny našly.
Porovnáme množství živočichů nalezených v jednotlivých vrstvách tedy fázích kompo-
stování. Pokusíme se odchycené živočichy určit. Není to však nutné.
V závěrečném souhrnu „představíme“ tyto druhy jako pomocníky žížaly, kteří spolu s ní 
a s mnoha dalšími tvoří novou úrodnou půdu. 

Hodnocení (reflexe):
• Lišily se jednotlivé vrstvy kompostu barvou?
• Objevili jste živočichy ve všech vrstvách kompostu?
• Určili jste některého z nalezených živočichů?

https://www.lipka.cz/menu/fota.php?idc=z77&idf=16057&jaz=



Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
• Všimne si barevné odlišnosti jednotlivých vrstev kompostu.
• Nalezne alespoň dva různé druhy půdních živočichů.
• Manuálně pracuje s nářadím.

Zdroje: 
KOMPOSTUJ.CZ: Kompostujeme ve školách a školkách
Inspirace pro výuku – Ekovýchova pro MŠ a ZŠ (ekoprogramy.cz)
PEARS, Pauline. Kompost: snadno a ekologicky. Přeložil Markéta SCHUBERTOVÁ. Praha: 
Euromedia, 2017. Esence. ISBN 9788075492449.

Více informací a námětů k tématu najdete na:
www.kompostuj.cz - Informace o kompostování, vermikompostování, nabídka 
seminářů a konzultací
www.kokoza.cz - Nabídka workshopů a konzultací
www.ekoprogramy.cz - Nabídka výukových programů a metodických listů pro 
vyučující
MIKO, Ladislav. Život v půdě: příručka pro začínající půdní biology. Brno: Lipka - školské 
zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2019. ISBN 
978-80-88212-17-1.
Hana Mikulicová, Anna Ondrušová. PŮDNÍ KVARTETO ANEB KDO, CO A JAK VYTVÁŘÍ 
PŮDU PŮDNÍ KVARTETO aneb Kdo, co a jak vytváří půdu | LIPKA 
Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů https://www.rezekvitek.cz/klic-k-
urcovani-pudnich-bezobratlych-zivocichu?idk=0036 
Pexeso půdních bezobratlých živočichů Pexeso půdních bezobratlých živočichů | 
Rezekvítek (rezekvitek.cz) 
A5 podložka s klipem PŮDA POD LUPOU OŽÍVÁ PŮDA POD LUPOU OŽÍVÁ | LIPKA
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