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KAM ZMIZELA?
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Vzdělávací cíle: 
 Pozorování procesu rozkladu rostlinného materiálu.
 Pozorování stavby těla žížaly a jejího způsobu života.
 Založení pokusu dle pokynů (pokud se rozhodnete pro rozdělení dětí do skupin  

a založení více pokusných sklenic).
 Rozvoj senzitivity a vytváření kladného vztahu k životu v různých formách.

Doba trvání: Založení pokusu 20 min, pak následuje dlouhodobé pozorování podle zájmu.

Místo: Zahrada a třída.

Pomůcky a materiál: 
Pětilitrová sklenice, půda ze záhonu nebo kompostéru, písčitá půda, rašelina, deset žížal, 
nasekaná tráva, silonová ponožka, gumička, velký šátek (aby zakryl celou sklenici), rozpra-
šovač.

Motivace: 
Na podzim v lese či lesoparku spadne ze stromů mnoho listů. Nikdo je neshrabuje, neod-
váží na kompost a přece spousta listů někam zmizí. Co se s ním stane?  Mám podezření, že 
v tom mají prsty žížaly. Tedy obrazně řečeno. Žížala prsty nemá. Jak vlastně žížala vypadá? 
Založíme si pokus a uvidíme, jak to dopadne. 

Postup:
Do sklenice můžeme nasypat půdu ze záhonu či z kompostéru. Zajímavější však bude, 
když sklenici naplníme vrstvami půdy různých barev a struktur, např. použijeme za-
hradní půdu, jemnou písčitou půdu, rašelinu. Vrstvy střídáme, aby byla každá 2-3 cm 
vysoká. Každou vrstvu lehce navlhčíme.
Na povrch poslední vrstvy položíme žížaly a přidáme trochu nasekané trávy. Vrch skle-
nice překryjeme silonkou a připevníme gumičkou, to aby nám žížaly nevylezly a měly 
dostatek vzduchu. Celou sklenici pak překryjeme šátkem, protože žížaly mají rády tmu. 
Dá se předpokládat, že po pěti dnech budou vidět chodbičky po pohybu žížal.
Sklenici můžeme umístit kamkoliv v prostoru třídy. Ideálně tak, aby se děti mohly jít 
kdykoli podívat samy, jak žížaly pracují. Povrch půdy pravidelně kropíme vodou. Půda 
by měla být vlhká, ale ne příliš, aby se žížaly neutopily. 
Takto připravený pokus denně sledujeme spolu s dětmi. Průběžně si povídáme o ží-
žalách, jejich životě a rozkladných procesech v přírodě. Vše dokumentujeme: kresby, 
fotografie, koláž. Po ukončení pozorování vracíme žížaly i s půdou zpět na zahradu.

Hodnocení (reflexe):
• Kde žijí žížaly?
• Čím se živí žížaly?
• K čemu slouží žížalám štětinky?



• Jak vypadá trus žížaly?
• Proč jsou žížaly důležité?

Očekávané výstupy: DÍTĚ
• Získá informace o žížalách a jejich významu v přírodě.
• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí.
• Spoluvytváří výstupy z pozorování žížal (kresby, fotografie, koláž, …).

Didaktický text:
Nejvhodnější termín pro tuto práci je jaro, pokud je přiměřeně vlhké. Žížaly se v dlouhodo-
bém suchu stahují do větších hloubek. 

Žížala obecná 
Řadí se do kmene kroužkovců, podkmene opaskovců a třídy máloštětinatců. Většinou se 
vyskytuje v zásaditých nebo neutrálních půdách. Dorůstá délky přibližně 9 až 30 cm. Její 
příbuzní však mohou dosahovat mnohem větších rozměrů.
Tělo žížaly má červovitý tvar, na příčném řezu je kruhovité. Její přední část je užší a vybíhá 
v hmatový prstík, který napomáhá při orientaci, zadní část je naopak zaoblená. Její hřbetní 
strana je vyklenutější a tmavší, prosvítá zde hřbetní céva.
V pokožce se vyskytují slizové žlázy vylučující hlen, který usnadňuje pohyb po nerovném 
povrchu, pomáhá při dýchání a zároveň chrání pokožku před vysycháním. Dále pokožka 
obsahuje hmatové receptory a také světločivné buňky, pomocí nichž je schopná rozlišovat 
světlo a tmu. Žížaly jsou fotofóbní. Na bocích každého článku (kromě příústního a pygidi-
álního) jsou rovněž čtyři váčky s párem štětinek, které slouží k pohybu. Kromě ochrany těla 
zajišťuje pokožka i funkci dýchací. 
Potravu žížaly tvoří především tlející listí, případně drobní uhynulí živočichové rozkláda-
jící se v půdě. Jejím trávicím traktem tedy projde poměrně velké množství potravy s nízkým 
obsahem živin. Nestrávené zbytky pak žížaly vynášejí na zemský povrch ve formě malých 
hromádek trusu, jehož hmotnost za několik let dosahuje až několika kilogramů.
Žížala se stává obživou pro širokou škálu různých živočichů, především ptáků, savců, 
plazů, obojživelníků, ale i různých bezobratlých. Jde například o kosy, drozdy a špačky, 
které je možné vidět, jak opatrně kráčejí po zemi, naklánějí se dopředu a loví žížaly ukry-
té těsně pod povrchem. Jsou i potravou ježků, jezevců, krtků, několika druhů hadů a žab. 
Z bezobratlých jsou hlavními nepřáteli krtonožky, slimáci a některé ploštěnky.
Charakteristická je pro žížaly velká regenerační schopnost. Když je nepřítel polapí, zů-
stane mu jen zadní část těla žížaly za opaskem (světlá, ztluštělá část v přední třetině těla, 
kde ústí četné žlázy). Opasek se nachází mezi 32. a 37. článkem. Konec těla žížale doroste. 
Pokud je ale přetržena přesně uprostřed opasku, vždy zahyne.
Pohybem v půdě převrstvují a provzdušňují půdu a podílí se na vytváření humusu. Hojnost 
žížal v půdě je tedy zárukou vysoké kvality půdy, neboť je provzdušněná, výživná a tím 
i úrodná.
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