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Kompostování - základ záhonu
METODIKA PRO UČITELE

AUTOR: Ekodomov 

TÉMA: rostliny a jejich životní podmínky, 
kompost - jako zdroj živin,  
bioodpad, procesy a život v něm

ZAŘAZENÍ DO RVP: Vzdělávací Oblast člověk a jeho svět

CÍLE: Žák si připomene, co potřebuje rostlina k životu, jak to souvisí s kompostem 
a jeho obyvateli.

PRAKTICKÉ TIPY:
• Druhá část programu probíhá venku. Proto by měli být žáci vhodně vybaveni na pobyt 

venku a na průzkum půdy.

• K programu můžeme využít školní zahradu, v jeho druhé půli můžeme osázet některý ze 
záhonů a prozkoumáme i život na školním kompostu.

• Pokud nemáme k dispozici kompost, můžeme jeho vzorek k průzkumu do školy donést. 
I v této variantě však na druhou polovinu programu vyrazíme ven.

• Chceme-li s žáky sázet semínka do květináčů, postačí, když si každý donese kelímek od 
jogurtu apod. Nebo můžeme v pracovních činnostech květináč různými způsoby vyrobit  
a sadit do něj.

SOUHRN AKTIVIT A PŘEHLED POMŮCEK:
1.  Semínkobraní | 20 min | pomůcky: nejrůznější semínka v  dostatečném množství 

(např.  luštěniny, citrusové plody, naše ovocné plody, obilniny, zelenina, byliny) buď 
v látkových pytlících pro každého či dvojici nebo ve větších miskách zakrytých ubrouskem, 
šátkem ap., bílý papír A4 pro každého, příp. šátek pro každého, papír, tužka

2.  Pohádkové povídání s rostlinami | 60 min | pomůcky: technika (PC, dataprojektor, 
wifi), texty pohádek, A4čtvrtka pro každého, pastelky

3.   Přestávka a přesun ven ke kompostu | 15 min

4.   Pátrání po životě v kompostu | 25 min | pomůcky do skupin: kompost, lupy a lupokelímky, 
bílá podložka, miska, čtvrtka apod. pro pozorování žížal a půdních živočichů, příp. pinzeta, 
půdní klíče nebo obrázky s názvy obvyklých půdních živočichů

5.   Přestávka | 10 min

4.–5. tř. ZŠ 4 x 45 min exteriér i interiér 

https://happysoil.eu/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/
http://www.jaksiudelat.cz/jak-si-zdarma-vyrobit-kvetinace-na-sazenicky/
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/
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6.  Sázení semínek | 35 min | pomůcky: semínka k sázení (slunečnice, fazole, hrášek, řeři-
cha apod.), květináče nebo záhon, nářadí k sázení, půda (ideálně z prozkoumaného kompostu, 
aby si žáci spojili kompost jako výživu pro zasazené semínko), voda, konev apod., příp. špejle 
s vytvořenou jmenovkou nebo jinou značku pro označení osazeného místa na záhonu

7.   Nakrmení kompostu | 10 min | pomůcky: malé obrázky nebo názvy složek odpadu ke 
třídění – biodpad a další složky odpadu

1.   Semínkobraní | 20 min

POMŮCKY:   nejrůznější semínka v dostatečném množství (např. luštěniny, citrusové plody, naše 
ovocné plody, obilniny, zelenina, byliny) buď v látkových pytlících pro každého či 
dvojici nebo ve větších miskách zakrytých ubrouskem, šátkem apod., bílý papír A4 
pro každého, příp. šátek pro každého, papír, tužka

Nejdříve pro žáky připravíme poznávání semen hmatem. Buď budeme mít pro každého, do 
dvojice látkový pytlík se směsí nejrůznějších semen (viz Pomůcky) Nebo je dáme do větších 
misek a přikryjeme je šátkem, aby nebyla vidět a kolem misky rozesadíme několik žáků tak, 
aby na ní dosáhli. Pokud chceme mít jistotu, že žáci dopředu semínka neodhalí, zaváží si úplně 
na úvod navzájem šátkem oči. Jejich úkolem je pomocí hmatu, aniž by se podívali, odhalit, co 
pytlík ukrývá. Když se společně shodneme na odpovědi, necháme žáky odkrýt misku nebo 
vysypat semínka z pytlíku a prohlédnout si je.

Můžeme se jen krátce společně zamyslet, jak jsme poznali, že jde o semínka. Potom necháme 
žákům chvilku na zamyšlenou, aby zkusili přijít na co nejvíce vlastností, v čem semínka liší 
a napsali je v bodech na papír – barva, tvar apod. Společně pak shrneme tyto vlastnosti na 
tabuli, flipchart. Nakonec se žáků zeptáme: „Co se v semínkách ukrývá?“ Přijdou na odpověď, že 
se v něm ukrývá rostlina?

2.   Pohádkové povídání s rostlinami | 60min

POMŮCKY:  technika (PC, dataprojektor, wifi), texty pohádek, A4 čtvrtka pro každého, pastelky

Nyní se pustíme do pohádek o  rostlinách. Pokud na pohádky žáci reagují podrážděně, že „…
už nejsou malí!“, můžeme je uklidnit. Nebudeme si je vyprávět kvůli příběhu. Ale protože nám 
napoví, co rostliny potřebují k životu. Ke každé pohádce se bude vázat nějaký úkol. Celá aktivita 
slouží k tomu, aby si žáci zopakovali, co potřebuje rostlina k životu a jak vypadá její rostlinné tělo.

https://happysoil.eu/
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I. O SLUNEČNÍKOVI A MĚSÍČNÍKOVI  | 25 min
První pohádka vypráví o tom, jak Slunečník a Měsíčník pěstují každý jednu rostlinu, ale potom 
jsou překvapení, že nevypadají stejně. Po přečtení pohádky nejdříve dáme žákům úkol, ať na 
papír nakreslí, jak vypadá rostlina Měsíčníka. Rostlinu však mají nakreslit, jak roste pod zemí 
i nad zemí se všemi jejími částmi (kořenovou i stonkovou část s listy a květy).

Následně budou s kresbou dále pracovat, proto je můžeme uklidnit, že ji budou moci průběžně 
ještě dopracovávat.Po nakreslení rostliny, příp. si můžeme jen nahlas společně zopakovat části 
rostlinného těla, se společně vrátíme ke Slunečníkovi a Měsíčníkovi. Pomocí otázek se společně 
dobereme k tomu, že Měsíčníkově rostlině chybělo sluneční světlo. Žáci pak jednoduše a krátce 
do svého obrázku dokreslí slunce nebo sluneční světlo.

(zdroj lekce badatelská lekce Posviťme si na rostliny, badatele.cz)

II. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA  | 15 min
Pustíme žákům další krátkou pohádku, o  tom jak Křemílek a Vochomůrka sadili semínko. Po 
shlédnutí pohádky se opět žáků zeptáme  – např.:  „Co chybí naší rostlině, ale na co Křemílek 
a s Vochomůrkou při sázení rostliny nezapomněli, aby jim dobře rostla?“ Je tím myšlena závlaha  
– voda. Do obrázku žáci opět dokreslí k rostlině vodu, dešťové mrak, zalévání apod. Necháme 
to na jejich fantazii.

III. MALÝ PRINC NA KROUŽKOVÉ PLANETĚ  | 20 min
Nakonec žákům přečteme vyprávění Malého prince o  jeho návštěvě na Kroužkové planetě. 
A následuje poslední tázání se: „Co by z Kroužkové planety prospělo jejich rostlině?“ Jistě by rostlině 
pomohla nějaká kamarádka žížala, která by kolem ní „zúrodnila, provrtala, pohnojila půdu“. Žáci 
tuto pomoc zase nějakým volným způsobem do obrázku dokreslí. Pokud máme ještě čas, mohou 
žáci ještě zkrášlit samotnou rostlinu, „… která nyní už dostala mnoho podpory a pomoci a jistě 
už vypadá zdravěji a spokojeněji, než když byla jen v péči Měsíčníka.“

(zdroj lekce badatelská lekce Žížalí orgie, badatele.cz)

3.   Přestávka a přesun ven ke kompostu | 15 min

4.   Pátrání po životě v kompostu | 25 min

POMŮCKY DO SKUPIN:  kompost, lupy a lupokelímky, bílá podložka, miska, čtvrtka apod. pro 
pozorování žížal a půdních živočichů, příp. pinzeta, půdní klíče nebo 
obrázky s názvy obvyklých půdních živočichů

Nyní rozdělíme žáky do skupin a vybavíme je dle našich možností pomůckami k pozorování 
půdních bezobratlích.

I. AKCE ŽÍŽALA
Protože jsme končili pohádkou o Kroužkové planetě, zkusíme si opravdovou žížalu nyní najít 
a prozkoumat. Motivujeme žáky k lovu žížal a k tomu, aby s nimi zacházeli opatrně. Pokud je 

https://happysoil.eu/
http://badatele.cz/portfolio/cz/posvitme-si-na-rostliny
http://badatele.cz/portfolio/cz/posvitme-si-na-rostliny
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
http://badatele.cz/portfolio/cz/zizali-orgie
http://badatele.cz/portfolio/cz/zizali-orgie
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mají k dispozici, aby používali pinzetu, nemačkali je apod. Je dobré jim připomenout, že jejich 
průzkum by měl zkoumaný exemplář přežít! Ulovenou žížalu pokládají na bílou podložku. 

Můžou o ní zjistit:

• kde má hlavu a zadeček. Jak to poznají? Jak se liší?

• nechat ji lézt po papíře a poslouchat ji. Co uslyší za zvuk? Jak ho žížala vydává? (Měli by slyšet 
„šelest“ hmatových chloupků, které má žížala podél těla a vnímá jimi okolní prostředí stejně 
jako my používáme např. ruce.)

• zkusit nejdříve odhadnout a následně spočítat, kolik má tento typický kroužkovec kroužků - 
dílků těla a pak to porovnat s údaji v odborné literatuře.

• když naloví více žížal, můžou je porovnávat mezi sebou. Jak se liší – barvou, délkou, rychlostí 
pohybu ap.?

Po čase výsledky zkoumání žížaly společně posdílíme napříč skupinami a žížaly pustíme zpět.

Toto zkoumání může být i motivací si s žáky založit jednoduchý pokus, který vám do týdne 
ukáže, jaké chodbičky žížala v půdě dělá.

II. DALŠÍ ŽIVOT V KOMPOSTU
Po žížalím sdílení rozdáme skupinám půdní klíče (nebo jiné materiály s představením půdních 
druhů bezobratlích) a vyzveme je k druhému lovu. Jejich úkolem je nalovit co nejvíce druhů 
půdních živočichů.

Kdo jich najde co nejvíce a ještě je pozná?

Po konci průzkumu si opět společně řekneme, jaké druhy jsme našli apod. Každá skupina může 
např. říkat vždy název jednoho tvora, a tak se skupiny střídají. Zeptáme se žáků, čím si myslí, že 
se tito bezobratlí živí? (Žáci tyto informace nemají, kde získat, proto diskuzi vedeme spíš jako 
povídání o nich než zkoušení znalostí.) Můžeme i prodiskutova, proč se jim říká bezobratlí.

V  závěrečném souhrnu „představíme“ tyto druhy jako pomocníky žížaly, které spolu s  ní 
a s mnoha dalšími tvoří novou úrodnou půdu. Zeptáme se tedy znovu, proč je žížala pro kom-
post důležitá?

5.   Přestávka | 10 min

6.   Sázení semínek | 35 min

POMŮCKY: semínka k sázení (slunečnice, fazole, hrášek, řeřicha apod.), květináče nebo záhon, 
nářadí k sázení, půda (ideálně z prozkoumaného kompostu, aby si žáci spojili kom-
post jako výživu pro zasazené semínko), voda, konev apod., příp. špejle s vytvořenou 
jmenovkou nebo jinou značku pro označení osazeného místa na záhonu

Nyní si každý zasadí na záhon nebo do květináče semínko a  zaleje ho. Pokud sázíme do 
záhonu, měl by si každý žák místo, kam sazí semínko, označit špejlí s různě barevnou šňůrkou, 
podepsanou špachtlí apod. Květináč snadno podepíšeme. Následně bychom se měli o semínka 
starat, než vyrostou, příp. sklidíme jejich plody.

https://happysoil.eu/
https://jdeteven.cz/games/cz/tunelovani-povoleno
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Po sázení se žáků můžeme opět zeptat, z čeho budou semínka růst. Kde k tomu vezmou sílu? Aby 
si žáci znovu propojili tvorbu hlíny na kompostu a výživu rostlin.

7.   Nakrmení kompostu | 10 min

POMŮCKY: malé obrázky nebo názvy složek odpadu ke třídění – biodpad a další složky odpadu

„Nakonec společně nakrmíme kompost, ze kterého jsme vzali hlínu, aby nám vytvořil zase novou. 
Co však na kompost patří? Co žerou žížaly a ostatní obyvatelé kompostu? To bychom už měli vědět!“ 

Aktivitu můžeme pojmout buď individuálně nebo skupinově. Cílem hry je nasbírat co nejvíce 
kartiček biodpadu, kterým nakrmíme kompost, ten pak na něm už nám známí rozkladači 
rozloží. Kartičky se všemi druhy odpadu rozptýlíme v určité vzdálenosti od startu závodu. Žáci 
ty s biodpadem však mohou do cíle nosit jen po jednom kuse.

Hru můžeme zpestřit tím, že budeme vyhlašovat speciální kola - kolo skákání po jedné noze, 
kolo držení se jednou rukou za hýždi, kolo držení se pravou rukou levého ucha  apod. Žáci 
v těchto kolech musí pro kartičky běhat jen daný způsobem.

Kompost je nakrmen, teď už nám je zbývá se postarat o semínka!

Po vysbírání bioodpadu si žáci spočítají nasbírané kartičky a v náhodné dvojici, kterou vytvoří 
se sousedem, si zkontrolují správnost kartiček (že je na všech kartičkách bioodpad). Nakonec 
společně sesbíráme ostatní kartičky. Kompost můžeme nakonec symbolicky nakrmit a společně 
si nad ním říct, jaké pochutiny jsme pro něj našli.

DALŠÍ AKTIVITY

      Mandala ze semínek

Chceme-li se více věnovat rozmanitosti semínek, můžete dát žákům dlouhodobější např. týdenní 
úkol sbírat doma nejrůznější semena. Ty pak donesou do školy. Nejenže můžeme znovu porovnat 
jejich vlastnosti a rozdílnosti, ale můžeme z nich vytvořit mandaly, vyskládávat třeba jen do 
dlaně nebo lepit na čtvrtku větší semínkové obrázky. Rozmanitosti semen se meze nekladou - 
luštěniny, citrusové plody, naše ovocné plody, obilniny, zeleninu (paprika, rajčata apod.) byliny.

      Další aktivity

pokus dokazující chlorofyl v zelených listech, aktivita vysvětlující, proč nemusí být tráva vždy 
zelená nebo popis, jak založit takové kořenové bludiště, najdete v 6. kapitole Rostliny metodiky 
Zelený ostrov spolu s PL a dalšími pomůckami.

https://happysoil.eu/
https://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf
https://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf
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      Badatelské lekce věnující se rostlinám, jejich klíčení 
a životu 

• Rostliny se červenají 

• Pokojové rostliny ve škole - žáci zkoumají pokojové rostliny ve škole

• Jedna dvě, kytka jde - žáci v  lekci prozkoumají různá semínka krytosemenných rostlin 
a podle vnitřní stavby je roztřídí na jednoděložná a dvouděložná

• Založení semínkovny a sdílení semínek  - inspirací vám může být video ze svitavské školy

Real izace pro jek tu byl a podpořena Min is ters tvem škol s tv í ,  ml ádeže a tě lov ýchov y v rámci 
Podpor y v zděl áván í  v reg ionáln ím škol s tv í  v roce 2018

https://happysoil.eu/
http://badatele.cz/portfolio/cz/rostliny-se-cervenaji
http://badatele.cz/portfolio/cz/pokojove-rostliny-ve-skole
http://badatele.cz/portfolio/cz/jedna-dve-kytka-jde
http://badatele.cz/portfolio/cz/zasad-seminko-co-se-stane
https://www.youtube.com/watch?v=eLeey9Uec1w
http://ekovychova.ekodomov.cz/
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Pohádkové povídání s rostlinami

I. O SLUNEČNÍKOVI A MĚSÍČNÍKOVI

V nebeských dálkách žili dva bratři Slunečník a Měsíčník. Slunečník měl krásné zlatavé vlasy 
a jeho pokojíček připomínal rozkvetlou louku pampelišek. Měsíčník měl vlasy černé jako noc 
a jeho pokoj byl ozdoben jen pár hvězdičkami. Od malička se spolu přeli, čí pokoj je hezčí. Bylo 
to však jen takové dětské pošťuchování. Jeden na druhého nedal dopustit.

Když šel zas jednou Měsíčník na večerní pouť po obloze, volal na něho bratr z postele: „Nikam 
dneska nechoď a pojď si hrát. Kdopak tě uvidí, když všichni spí. Copak ty máš nějakou práci?“, 
„Mám“, odpověděl Měsíčník. „Musím zchladit zem, kterou jsi rozpálil, zvlažit rostliny, zahnat 
poslední zbloudilce do pelechů. Musím se postarat o to, aby si všichni odpočinuli do nového 
dne.“ Slunečníkovi se jeho slova nelíbila, ale věděl, že bratr má pravdu. Jeden bez druhého by 
na tom světě nic nesvedli.

Slunečník měl bratra velmi rád, a když se blížil den jeho narozenin, přemýšlel, čím by mu udělal 
největší radost.

„Už to mám“, zaradoval se Slunečník. „Bratr chtěl odjakživa živou, voňavou květinu. Večerní 
květiny jsou prý sice krásné, ale nevoní a jsou studené. Tak o nich aspoň vždycky mluví.“

Když nastal onen slavný den, položil Slunečník před Měsíčníka dvě stejné ještě nerozkvetlé 
květiny v překrásných květináčích. „Vyber si sám bratříčku, o kterou se chceš starat. Tu druhou 
si nechám já.“ A tak se i stalo. Každý si tu svoji květinu donesl do svého pokoje.

Když Měsíčník po týdnu uviděl pyšnící se květinu na okně od Slunečníka, posmutněl. Jeho 
květina nevypadala stejně.

II. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA - JAK SADILI SEMÍNKO

Odkaz na video - https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U

III. POHÁDKA O KROUŽKOVÉ PLANETĚ

Malý princ se blížil k nové planetě. Byla velká asi jako patrový dům, ale zdálky vypadala velice 
zvláštně – chvíli zelená, chvíli šedá – obě barvy se pravidelně střídaly. To proto, jak se koule 
otáčela kolem své osy. Malý princ chtěl téhle záhadě přijít na kloub a rozhodl se na planetě přistát.

Všude kolem se rozprostírala nehostinná pustá země plná prachu a udusané hlíny. Sem tam se 
zaleskla kaluž vody, ale jinak byla země tvrdá jako kámen. Ani vidu po nějaké rostlince, broučkovi 
či ptáčeti. „Velice smutné“ řekl si Malý princ a připadal si jako na Marsu, ze kterého právě přiletěl.

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/
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Uprostřed té pustiny stál maličký skleněný palác a blyštěl se tak, až oči přecházely. Byl celý 
z křišťálu a zářil na všechny strany jako opravdový drahokam. Malý princ chvíli obcházel tu 
skleněnou nádheru a potom si dodal odvahy a zaťukal „Haló, je tady někdo?“ zavolal, „bydlí 
snad někdo v téhle vyprahlé zahradě?“

Nejprve se nedělo nic, ale po nějaké chvíli uviděl za sklem dvě veliké vyjevené oči. „Co tady děláš 
a kdo vůbec jsi?“ zeptal se ten zvláštní živočich. „Jsem Malý princ a cestuji po vesmíru. Navštívil jsem 
už velkou spoustu zajímavých planet, ale tahle se mi zdá ze všech nejpodivnější.“ odpověděl princ.
„Máš sice krásný dům, ale…“ nedopověděl, protože si všiml, jak smutné oči ještě více posmutněly.  
„ Jmenuji se Špagáta a žijeme na Kroužkové planetě se sestrou Liánou. Rozdělily jsme si zemi na dvě 
stejné části a začaly se předhánět, čí polovina bude krásnější. Já jsem si pořídila tenhle prvotřídní 
dům a s velkou parádou jsem se sem nastěhovala. Mám opravdu luxusní bydlení a moje sestra se 
mnou nemůže vůbec rovnat. Ona je totiž jiný typ než já a raději žije úplně nemoderně: V ZEMI! 
Musíš uznat, že naši planetu reprezentuji já mnohem lépe“ začala se vytahovat Špagáta. Ale 
potom smutně pokračovala: „Nabízela jsem Liáně, ať se ke mně přestěhuje, ale nechce o tom ani 
slyšet. Ona je totiž pořád někde zalezlá. Kdoví, co stále dělá! Zahlédnu ji jenom někdy k večeru.“ 
Malý princ se znovu rozhlédl po Špagátině pustině a na obzoru se zazelenal okraj Liániny zahrady. 
Rozloučil se a zamířil si to na druhou polovinu Kroužkové planety.

Byl už skoro večer a slunce se chystalo do hajan, když tam konečně dorazil. Hned jak vkročil do 
zelené a voňavé trávy, rozezpívali se mu nad hlavou ptáci, uslyšel bzučení včel a pod nohama se 
to hemžilo mravenci i jinými broučky. Všude okolo zářily barevné květy a vonělo to tady prostě 
nadpozemsky. Ano, přesně takový život, jaký poznal i na Modré planetě.

Malý princ se zhluboka nadechl a vtom si všiml, že ho někdo sleduje: „Vítám tě v mé zahradě, 
posaď se a vyprávěj mi, odkud ses tu vzal“. Uhodli jste, to sestra Špagátky pozvala svého hosta. 
Malý princ pěkně pozdravil a vyprávěl Liáně, odkud přiletěl a co všechno při svých cestách zažil. 
Potom se zamyslel a dodal si odvahy: „Víš, Liáno, je to záhada. Dvě poloviny jedné planety, dvě 
setry a takové rozdíly. Tvoje zahrada je jako z pohádky a ta druhá…hrůza vzpomínat! Jak to, 
že její domov je jenom pustá a neúrodná země a tvoje voní a kvete?“ Liána se trochu pousmála 
a povídá: „Moje sestra zapomněla, k čemu jsme stvořené a co je naším úkolem a posláním. 
Pořídila si přepychový dům, jenže je celý ze skla a to my žížaly z Kroužkové planety nesneseme. 
Nejsme přizpůsobené k dennímu světlu a sluníčko nám bere sílu. Náš domov je v podzemí, kam 
sluneční paprsky nedosáhnou. Úkolem žížal v celém vesmíru je přece rejdit v hlíně a starat se 
o blaho země.“ zakončila svou řeč Liána.

Malý princ se znovu zamyslel a musel dát Liáně za pravdu. „K čemu je nádherný dům, když 
v něm bydlíme sami, k čemu je přepych a luxus, když to není k žití? K čemu je pohodlný život, 
když ztrácíme sílu k tomu, k čemu jsme byli stvořeni?“

Sám si odpověděl a ještě chvíli seděl v trávě na zahrádce pracovité žížaly Liány a vdechoval živou 
vůni. Potom se rozloučil a připravil se na cestu. Zdálky se ještě otočil a zamával šedozelené 
planetě: „Až se příště vrátím, snad už bude Kroužková planeta zářit všemi odstíny zelené.“


