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Půda je živá
METODIKA PRO UČITELE

AUTOR: Ekodomov

TÉMA: motivační program - proč jsou důležité půdní  
mikroorganismy; informace o procesu  
dekompozice v půdě

ZAŘAZENÍ DO RVP: Člověk a příroda – Neživá příroda,  
          Základy ekologie

CÍLE: Poznání několika druhů půdních bezobratlých a jejich funkce v rozkládacím 
procesu v půdě.

PRAKTICKÉ TIPY:
• Program je možná zprvu nesrozumitelně zaměřen na lidské trávení a problém s odpadem 

a  odpadní vodou (znečišťováním nejen vody lidskými exkrementy  apod.). Téma je tu 
použito záměrně, aby bylo dostatečně zajímavé pro žáky 8., 9.tříd a zároveň propojovalo 
téma půdy a kompostování s jejich běžným životem.

• Pokud máme možnost k programu získat několik kalifornských žížal z nějakého vermi-
kompostéru, využijeme je při zkoumání žížal. U tohoto druhu je také dobré zmínit, že 
kalifornské žížaly nepatří do naší volné přírody, nejsou tu původní a ani v ní nepřežijí. 
Případně můžeme s žáky porovnávat dva jedince žížaly obecné mezi sebou. Jen je třeba 
pozměnit nebo upozornit žáky na jiné zadání v PL.

• V jedné z posledních aktivit jsou v pomůckách uvedeny mobilní telefony nebo fotoaparáty. 
Je tím myšleno, že děti mohou při aktivitě využít své vlastní přístroje. Pokud to není 
v souladu s nařízením ve škole apod., v aktivitě použijeme něco jiného. Ale smartphony 
tu jsou použity hlavně pro posílení motivace žáků do zkoumání půdní fauny, proto na to 
musíme myslet při vymýšlení jiné varianty.

SOUHRN AKTIVIT A PŘEHLED POMŮCEK:
1.  Co máme rádi? | 15 min | pomůcky: motivační obrázek zajímavého a pěkného jídla, malé 

A6 papíry pro každého, tužka pro každého

2. Co po nás zbývá? | 5 min | pomůcky: technika (dataprojektor, notebook), motivační 
obrázek k promítnutí 

3. Video (blogování) | 40 min | pomůcky: technika (dataprojektor, notebook), stažený 
film Poklad, který nevoní – 1. díl (měl by být ke stažení ve složce projektu HappySoil  
– https://1url.cz/6MUAQ;  nebo je k dispozici na webu Uložto také pod názvem Ve jménu růže 
nebo Krycí název růže – 1. díl), 7 m dlouhý tlustší provázek, 1 l PET nebo jiná lahev s objemem 1 l

8.–9. tř. ZŠ 4 x 45 min interiér, exteriér
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4. Houstone, máme problém! | 20 min | pomůcky: trhací papírová lepící páska, karty A4 
s čísly a texty, technika (PC, dataprojektor), ukázka videa (stopáž 25:37–27:37)

5. Není žížala jako žížala | 20 min | pomůcky do každé skupiny: žížala obecná, žížala 
kalifornská (využívá se ve vermikompostéru), pinzeta, A4 bílý papír, 4 pravítka, text do 
skupiny, lupy do skupiny, pracovní list (PL)

6. Přestávka | 15 min | a přesun ven, ke kompostu

7. Kdo ještě žije v kompostu | 35 min | pomůcky: lupy z předchozí aktivity, tvrdé bílé 
papíry do skupiny, mohou být z jedné strany použité; půdní klíče 1–2 do skupiny, texty 
o půdních bezobratlých, pracovní listy (PL), mobilní telefony nebo jen foťáky

8.  Závěr | 20 min | pomůcky: technika (dataprojektor, notebook, kabel na přetahování fotek)

INTERIÉROVÝ BLOK:

1.    Co máme rádi? | 15 min

POMŮCKY: motivační obrázek nějakého zajímavého a  pěkného jídla, malé A6 papíry pro 
každého, tužka pro každého

Skrz motivační obrázek vyzveme žáky, aby se krátce zamysleli (2–3 min) a každý sám za sebe 
na papír napsali svá 3 nejoblíbenější jídla. Po napsání se můžeme 2–4 žáků zeptat na „jejich 
favority“, ale sdílení by nemělo být dlouhé. Sdílet budou mít žáci příležitost nyní, rozdělíme 
třídu na menší skupiny (trojice–čtveřice) a jejich úkolem je vytvořit dohromady v krátkém čase 
1 společný žebříček oblíbených jídel. Nemusí je řadit do pořadí, stačí, když se na 3–4oblíbených 
jídlech shodnou. Potom pokračujeme krátkým sdílením. Můžeme se zeptat jednotlivých 
skupinek na jejich oblíbence a zapisovat je na flip, na tabuli, příp.  jen „čárkovat“, pokud se 
opakují. Dojdeme k nějakému společnému oblíbenému jídlu?

2.    Co po nás zbývá? | 5 min

POMŮCKY: technika (dataprojektor, notebook), motivační obrázek k promítnutí

Po tomto snad příjemné úvodu položíme celé třídě řečnickou otázku - Co po tomhle vašem 
oblíbeném jídle zbyde, když si ho dáte? Žáci budou možná nechápavě koukat, možná zazní, 
že prázdný talíř  apod. Nemusíme žákům hned odpovídat, můžeme nechat zaznít několik 
odpovědí, které budou klidně mimo mísu apod. A pak jim klidně mlčky promítneme obrázek 
„lidského výkalu“.
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3.   Video (blogování) | 40 min

POMŮCKY: technika (dataprojektor, notebook), stažený film Poklad, který nevoní - 1. díl (je 
k dispozici na webu Uložto (tento díl najdete také pod názvem Ve jménu růže nebo 
Krycí název růže), 7 m dlouhý tlustší provázek, 1 l PET nebo jiná lahev s objemem 1 l

Přehled videoukázek se stopážemi při aktivitě k použití:

I. VIDEO - Jak trávíme     2:43–3:47
II. VIDEO - Co k trávení patří     3:47–5:30 (závěrečná věta Pšoukejme a budeme se cítit líp)
III. VIDEO - Jak trávení uctívají jinde  (dvě krátká videa)     7:55–8:15 a 8:49–9:30
VI. VIDEO - Jak se fekálie můžou využít     24:13–25:37
(příp. prémie - Výroba umělého masa     28:08–28:56)

Po promítnutí obrázku řekneme žáků, že se nyní podíváme na to, jak vlastně trávíme. Upozor-
níme žáky, že ve videoukázkách, které uvidí, se kvůli citlivějším povahám někdy používá slovo 
růže nebo kytice místo slova lidský výkal, exkrement apod., tak ať je to nemátne.

I. VIDEOBLOG
stopáž 2:43–3:47 | ukázka je věnovaná cestě potravy lidským tělem, ukázka začíná „rentgeno-
vým snímkem polykání sousta potravy“

Potom si pustíme ukázku z  filmu Poklad, který nevoní. Video ukazuje, jak se tráví potrava 
v lidském těle. Po tomto krátkém videu se zeptáme třídy, jestli někdo postřehl, jak dlouhá máme 
střeva? Buď zazní správná odpověď 7 m nebo ji po 2–3 nesprávných odpovědí třídě prozradíme. 
Pro představu si jen krátce společně pomocí provazu demonstrujeme, jak je střevo v  břiše 
poskládané. Vezmeme si k tabuli nějakého rychle vybraného dobrovolníka - žáka z předních 
lavic apod. a před jeho břichem zkusíme naznačit, jak jsou střeva v jeho břiše nejspíš seskládaná 
a jak se tam tedy těch 7 m vejde. A pak znovu ukážeme, jak je provaz dlouhý. Můžeme ho třeba 
s dobrovolníkem na katedře před žáky ještě jednou natáhnout.

II. VIDEOBLOG
stopáž 3:47–5:30 | stopáž 4:40 -  ukázka 1 l plynů pomocí lahve

Potom přichází na řadu druhá videoukázka, která plynně navazuje na předchozí. Pokračujeme 
tedy v pouštění videa tam, kde jsme skončili až do stopáže 5:30. Po informaci, že vypustíme 
denně cca 1 l plynů můžeme video zastavit (stopáž 4:40) a ukázat žákům 1 l PET lahev, jako 
demonstraci množství plynů. Poslední větu z videa - „Pšoukejte a budete se cítit líp“ můžeme 
okomentovat ve stylu… „že je sice dobré, myslet na své zdraví, ale i na pohodu ostatních přítomných“.

III. VIDEOBLOG
stopáž 7:55–8:15 a 8:49–9:30

Pomocí dalších dvou krátkých videí žákům demonstrujeme a okomentujeme, že v jiných kulturách 
není zažívání tabu, o  kterém se nemluví. Protože např.  tamější lidé vědí, že dobré trávení je 
základem dobrého zdraví apod. A pustíme jim ukázku z Indie, kde mají dokonce boha kálení, 
a z Japonska, kde je běžné se veřejně modlit za vlastní dobré zažívání. Po videích se žáků zeptejte:

Co si o tom myslíte? Proč lidé tak uctívají své zažívání? apod. Krátce s žáky diskutujeme.
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IV. VIDEOBLOG 
stopáž 24:13–25:37

Další video má žákům ukázat, že výkaly, exkrementy, „růže“ mohou být i užitečné. Před tím, 
než pustíme ukázku, tak jen krátce vysvětlíme, že v ukázce se mluví o kalu, což jsou zbytky 
lidských výkalů zachycených v čističce odpadních vod.

(Pokud by to žáky hodně zaujalo, můžeme jim ještě pustit ukázku (28:08–28:56) z vývoje umělého 
masa právě z lidských exkrementů. Jen si společně připomeneme, že proteiny, o kterých se tu 
mluví, jsou bílkoviny ze stravy, třeba z mléčných výrobků apod.) Ještě se žáků zeptáme, jestli 
slyšeli ještě o jiném využití lidských exkrementů, příp. o jakém?

4.   Houstone, máme problém! | 20 min

POMŮCKY: trhací papírová lepící páska, karty A4 s čísly a texty, technika (PC, dataprojektor), 
ukázka videa (stopáž 25:37–27:37)

Po přestávce začneme s představením faktů žákům o lidské stolici. Průběžně na tabuli připev-
ňujeme údaje z karet. Komentář může vypadat například takto:

„… ikdyž jsme si v předchozí části ukázali několik řešení, jak se lidských výkalů zbavit, proč to 
stále většina států považuje za velký problém, který musí řešit? Vždyť lidská stolice obsahuje 80 % 
vody… a k A4 s údajem 80 % připevníme A4 s textem voda…“

Takhle projdeme číselné údaje (kromě údaje 12 mil. tun) a doplníme je - na tabuli připevníme 
A4 s textem, který k nim patří. Přehled údajů – složení lidských výkalů:

80 % - voda
20 % - mikroorganismy
300 000 000 - přátelské bakterie pro lidské trávení
6 tun - exkrementů vyprodukuje průměrně člověk za život
12 mil. tun - produkce lidských exkrementů obyvatel celé Země za den (vláknina, nesežvýkané 
zbytky potravy, nerozpuštěné minerály, minerální soli, vlastní buňky)

Následně k nim připevníme i další textové údaje jako složky lidské stolice (vláknina, nesežvýkané 
zbytky, nerozpuštěné minerály, vlastní buňky). Nakonec se žáků ptáme ve smyslu:

Myslíte si, že je tu něco nebezpečného? Proč je s tím takový problém, že to řeší vlády států apod.? Nejsou 
tu žádné jedy? apod.

Po diskuzi s žáky nakonec „vytáhneme“ údaj 12 mil. tun. „Umíte si představit, jak velké je to 
množství? Kolik je 1 tuna kg? A kolik vy cca vážíte? Kolik tříd by to bylo?" Zeptáme se žáků. Krom 
správné odpovědi, že 1 tuna je 1000 kg, žákům údaj ještě nějak přiblížíme. Např. pokud bychom 
počítali, že 15 z nich (z žáků) má průměrnou váhu 60 kg, tak skupina 15 členů jejich třídy by vážila 
dohromady cca 1 t (15 x 60 = 900 kg) a tohle je 12 mil. tun! To je ještě 12 milionkrát víc! Nebo 
můžeme množství žákům přiblížit jinak. Když skončíme s krátkou představou této neuvěřitelné 
váhy - 12 mil. tun, tak k A4 s tímto číslem dodáme A4 s popisem, že jde o každodenní produkci 
lidských exkrementů na planetě. A to označíme, že je právě jeden z důvodů, proč jde o tak velký 
problém. Následně žákům promítneme video, jako další nápad, jak se s  tímhle problémem 
vypořádat. Poslední ukázka ze stejného už použitého dokumentu - stopáž 25:37–27:37. Je v něm 
představena žížala jako řešení tohoto problému. Po videu se můžeme zeptat žáků:
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Přijde vám to jako reálné řešení problému? Proč si myslíte, že se ještě nepoužívá a lidské výkaly 
končí většinou na skládce?  apod. Nejde o  to žáky zkoušet z  nějakých znalostí, ale o  to, aby se 
zamysleli nad tím, proč jsou lidské exkrementy takový problém, proč se nekompostují apod.

5.   Není žížala jako žížala | 20 min

POMŮCKY DO KAŽDÉ SKUPINY: žížala obecná, žížala kalifornská (využívá se ve vermikom-
postéru), příp. 2 jedinci žížaly obecné, pinzeta, A4 bílý papír, 
4 pravítka, text do skupiny, lupy do skupiny, pracovní list (PL)

Nyní se budeme žížale věnovat a zkoumat ji intenzivněji. Jak tahle naše naděje na záchranu 
vypadá a  jak se liší od své kalifornské příbuzné? Žáky rozdělíme max. do čtveřic a  každá 
skupina bude zkoumat a porovnávat žížaly, průvodcem jim je PL. kde jsou úkoly popsané. Pokud 
nemáte možnost získat kalifornskou žížalu, tak budou skupiny zkoumat jen žížalu obecnou bez 
porovnání s jiným druhem. Jen je třeba pozměnit nebo upozornit žáky na jiné zadání v PL.

Úkolem žáků je…
Nejdříve zjistěte, kde mají žížaly hlavu.
Potom porovnejte obě žížaly:
Jak jsou dlouhé?
Liší se jejich stavba těla, příp. jak?
Jak reagují na světlo?
Když žížaly necháte lézt po papíře, co slyšíte?

Dále pracujte s textem.

6.   Přestávka a přesun ven ke kompostu | 15 min

EXTERIÉROVÝ BLOK:

7.   Kdo ještě žije v kompostu | 35 min

POMŮCKY: lupy z předchozí aktivity, tvrdé bílé papíry do skupiny, mohou být z jedné strany 
použité; půdní klíče 1–2 do skupiny, texty o půdních bezobratlích, pracovní listy 
(PL), mobilní telefony nebo jen foťáky

Začátek aktivity namotivuje tak, že žížala není jediný živočich, který lidem může pomoct 
s  rozkladem biologického odpadu a  lidských exkrementů. „… Tak pojďme naživo poznat ty 
ostatní!“ Žáci dále pracují ve skupinách jako v  předchozí aktivitě. Jejich úkolem je najít co 
nejvíce nejrůznějších půdních živočichů a vytvořit na tvrdý karton nebo do misek svou výstavku 
úlovků. Při lovení průběžně živočichy určují pomocí klíče a  pracují s  pracovním listem (PL). 
Jejich úkolem je také zvířata vyfotit v nějaké zajímavé poloze, situaci atd. - viz zadání v PL. 
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A pak přiřadit dle informačních karet, které jsou pověšené na stromech nebo položené na zemi, 
do které skupiny patří, tedy spíš co v kompostu dělají apod.

Na konci hledání a  určování proběhne v  celé třídě galerie, při němž si skupiny navzájem 
prohlédnou svoje úlovky. Všechny skupiny dají papíry, misky k sobě a navzájem si prohlíží, kdo 
co ulovil. Čas jim na to dáme vhodně dlouhý.

Na úplný závěr se jednotlivých skupin/žáků zeptáme…
… co obsahuje jejich kompost, kdyby v něm žili jen nachytaní živočichové?
… obsahuje kompost exkrementy těchto živočichů?
… k čemu jsou tyto látky potřeba? atd.
Informace by měli vědět z textů o jednotlivých živočiších.

S žáky se snažíme vrátit k tématu exkrementů jak lidských, tak i od půdních živočichů a dovést 
je k myšlence, že látky z nich jsou užitečné a že tedy exkrementy nejsou jen odpad, kterého je 
třeba se zbavit, ale i cenný zdroj potřebných živin pro růst rostlin.

Úkoly z PL:

Práce s textem a odpovědi na otázky

Kdo žije na kompostu…

1. V kompostu jsem našel/našla tyto živočichy. Doplň ke každému z nich 
 i další informace podle instrukcí. Informace najdeš v textech o nich.

• jméno živočicha
• čím je zajímavý, že si ho podle toho zapamatuju
• čím se v kompostu živí
• do jaké patří skupiny

2.  Každé zvíře vyfoť v zajímavé situaci nebo poloze těla.

3.   Kdyby v kompostu žili jen živočichové, které jsme ve skupině chytili, jak by vypadal? Jaké živiny 
by v  něm byli? Zkus vymyslet odpověď podle informací z  infor.karet, které si o  jednotlivých 
živočiších zjistil/a.

4.  Jací živočichové, které jste ulovili, obohacují kompost svými výkaly?

8.   Závěr | 20 min

POMŮCKY: technika (dataprojektor, notebook, kabel na přetahování fotek)

Na závěr se vrátíme opět do třídy a společně si uděláme krátkou galerii ulovených fotek 
zvířat, které krátce představí každá skupina. Protože už jde o velké žáky, měli bychom je 
motivovat, aby svou prezentaci rychle, výstižně a dobře zvládli. Proto bychom měli stano-
vit pravidla prezentace, hlavně jak dlouho má trvat, co má konkrétně obsahovat, kdo ze 
skupiny má prezentovat (zástupci, každý apod.). Tato pravidla je dobré v bodech shrnout 
písemně na tabuli či flip. V průběhu prezentací bychom také měli hlídat jejich dodržování, 
ukazovat žákům kolik jim ještě zbývá času k prezentaci (např. pomocí ukazování barevných 
papírů jako na semaforu – zelená – dostatek času, oranžová – poslední minuta, červená 
dopověz větu a skonči). Je užitečné, pokud můžeme dovednost žáků prezentovat dlouho-
době nacvičovat, protože ji budou v životě často potřebovat. Toto může být jedno z jejích 
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procvičení. Všem skupinám dáme v prvních 5 minutách prostor se na prezentaci domluvit. 
Žáci by měli promítnout několik fotek – co nejpestřejší sérii svých úlovků z půdy a shrnout, 
proč je fotili zrovna tak, co jejich fotky vystihují apod.

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



zdroj: https://allabout-japan.com/en/article/7029/
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80 %
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VODA
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20 %
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MIKROORGANISMY
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300 000 000
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PŘÁTELSKÉ 
BAKTERIE PRO 

LIDSKÉ TRÁVENÍ
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6 TUN
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EXKREMENTŮ  
VYPRODUKUJE  

PRŮMĚRNĚ 
ČLOVĚK ZA ŽIVOT
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12 MIL. 
TUN
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PRODUKCE 
LIDS. EXKREMENTŮ 

OBYVATEL
CELÉ ZEMĚ

ZA DEN
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VLÁKNINA
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NESEŽVÝKANÉ 
ZBYTKY POTRAVY
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NEROZPUŠTĚNÉ 
MINERÁLY 

(MINERÁLNÍ SOLI)
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VLASTNÍ BUŇKY
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POZNÁVÁNÍ ŽÍŽAL  -  ZKUS PROVĚŘIT, CO ŽÍŽALY UMÍ.

        Nejdříve zjistěte, kde mají žížaly hlavu.

        Potom porovnejte obě žížaly: 

                                                                               žížala obecná     x žížala kalifornská

      Jak jsou dlouhé?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Žížala, no a co…?

 Co si o žížale z textu zapamatuješ? 
Příp. co ti na ní přijde zajímavé?

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

1.
2.

 Čím je žížala užitečná pro člověka? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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 Když žížaly necháte lézt po papíře, co slyšíte?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

      Jak se liší se jejich stavba těla?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 Vrať se ještě k textu z předchozí stránky. Najdeš  
v něm ještě nějaký rozdíl mezi žížalou obecnou  
a žížalou kalifornskou?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

 Jak reagují na světlo? Použijte mobil. 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................... 



Půda je živá — 5. aktivita, text do skupin1 /1

Co ještě žížaly umí? 
Třeba svítit. Žížala podhorská, která žije i u nás v podhorských a horských oblas-
tech, vytváří světélkující sliz nebo žížala obecná, průměrně se sice dožívá něko-
lika let, ale může žít až 30 let, čímž předčí třeba psa nebo kočku!

Celkově žížaly nejsou žádní primitivní červi, jak by si někdo možná mohl myslet. 
Jedna studie dokonce popisuje jejich bohatý sexuální život. Žížaly se před pářením 
navštěvují, poznávají a dovedou se svým partnerem i manipulovat.

Ale co je pro nás nejdůležitější? 
Žížala umí rozkládat organický odpad a nejen to! Svým tělem dokáže rozkládat 
toxické látky jako jsou těžké kovy nebo nebezpečné bakterie a látky z odpadních 
vod. Poradí si třeba se známou salmonelou. Samozřejmě také půdu provzdušňují 
a promíchávají a tím zvyšují její úrodnost.

Žížala, no a co…?

 Žížala obecná, hnojní - Potravou je 
pro ni zem obsahující organické látky, 
spadlé listí nebo drobní uhynulí živoči-
chové. Vše si schovává ve svých spletitých 
chodbičkách. Svalnatý žaludek rozmělní 
potravu a její zbytky pak žížaly vynášejí 
na zemský povrch ve formě malých hro-
mádek trusu, jehož hmotnost za pár let 
dosahuje až několika kilogramů.

 Žížala kalifornská je speciálně vy-
šlechtěná z volně žijícího druhu žížaly 
hnojní zpracovává organický materiál 
mnohem rychleji, množí se mnohem 
rychleji. Proto je vhodné ji využívat 
při vermikompostování. Podle zákona 
114/1992 Sb. je však řazena mezi „in-
vazní“ druhy, a proto se nesmí vědomě 
šířit do volné přírody.

[1] https://www.australiangeographic.com.au/topics/wildlife/2017/12/the-plight-of-the-giant-gippsland-earthworm/
[2] http://ziva.avcr.cz/2015-5/co-vime-o-endemicke-zizale-allolobophora-hrabei.html

 Největší žížala 
na světě je veležížala 

obrovská (Megascolides 
australis), která žije 
v Austrálii. Dorůstá 

průměrně 1 metru, ale 
může být dlouhá až 3 m.

 V Česku je největší 
žížala hlubinná 

(Allolobophora hrabei) 
z jižní Moravy. Dorůstá 

délky až 60 cm.[1] [2]
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Kdo žije na kompostu?

ÚKOL:
1. V kompostu jsem našel/našla tyto živočichy. Doplň ke každému z nich i další informace podle instrukcí. Čím se v kompostu živočichové živí  

a do jaké skupiny patří najdeš na infokartách nebo v pedologickém klíči.

Jméno živočicha  
(podle klíče)

Čím je zajímavý?  
Podle čeho si ho  zapamatuju?

Do jaké skupiny patří?
(Zjistíš na infor. kartách živočichů.)

Čím se v kompostu živí?
(Zjistíš na infor. kartách živočichů.)

DALŠÍ ÚKOLY…
2.   Každé zvíře vyfoť v zajímavé situaci nebo poloze těla!

3.   Jací živočichové, které jste ulovili, obohacují kompost svými výkaly? 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

http://www.ekodomov.cz/ekovychova/
https://happysoil.eu/
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Žížaly
Patříme mezi kroužkovce. Naše pokožka 
vylučuje hlen, který nám usnadňuje dýchání 
a pohyb po nerovném povrchu a zabraňuje 
vysychání kůže. Dorůstáme až 30 cm. 
Živíme se hlínou, zbytky rostlin, spadlým 
listím nebo třeba drobnými uhynulými 
živočichy. Náš svalnatý žaludek rozmělní 
potravu. Její zbytky pak vynášíme na zemský 
povrch ve formě malých hromádek trusu, 
a tím vlastně tvoříme novou půdu.

autor fotografií: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

        Tvoříme  půdu! Hlen  na  povrchu  nám  usnadňuje  dýchání  a  pohyb. 





Chvostoskoci
Patříme mezi hmyz. Jsme drobní živočichové, 
dorůstáme maximálně 8 mm. Žijeme 
v půdě nebo na jejím povrchu, v kompostu, 
v bioodpadu či opadu listí, někdy i na vodní 
hladině, či dokonce na okrajích ledovců. 
Skáčeme podobně jako blechy. Máme na 
zadečku skákací vidličku, která nám slouží 
jako katapult, když se potřebujeme rychle 
přesunout či utéci. Proto se taky jmenujeme 
„chvostoskoci“. Potravu máme velmi pestrou 
od drobných půdních živočichů, těl rostlin, 
přes zbytky ovoce, zeleniny až po pyl.

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Skáčeme  jako  blechy :) Živíme  se  živočichy,  rostlinami  i  pylem.
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zdroj: https://www.skudci.com/Seznam-skudcu/Skudci/Chvostoskoci
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Hlístice
Jsme jednou z nejpočetnějších 
a nejrozšířenějších skupin živočichů. Žijeme 
převážně v půdě a jako parazité v tělech 
různých jiných živočichů – např. domácích 
zvířatech (pes, kočka, ovce, koza atd.), 
v rybách, v člověku, ale i v rostlinách nebo 
žijeme volným způsobem života. Naše tělo 
je válcovité, většinou jsme bílé barvy (bez 
pigmentu), ke koncům ztenčené, velmi 
pružné, přesto pevné. Velikost našeho tělo 
nepřesahuje 1 cm. Je nás velmi mnoho  
- téměř 20 tisíc druhů.

autor fotografií: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Jsme  MENŠÍ  NEŽ  1  CM. JE  NÁS  VELMI  MNOHO - TÉMĚŘ  20  TISÍC  DRUHŮ.
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Štírci
Jsme 1−6 mm dlouzí živočichové 
připomínající svou podobou štíra, kterého asi 
všichni znáte. Naše nejmohutnější končetiny 
jsou zakončeny klepítkama s jedovou žlázou. 
Nejčastěji se s námi můžete setkat pod kůrou 
stromů, v kompostu nebo třeba v listové 
opadance. Občas se vyskytujeme  
i ve včelínech, kde jsme užiteční, neboť  
zde hubíme nebezpečné roztoče.

autoři fotografií: JN~commonswiki - zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADrci; Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Připomínáme  štíra. Máme  velká  krepítka  s  jedovatou  žlázou.
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Mnohonožky
Naše tělo je sice složeno z článků, ale tvoří ho 
jen hlava s dvěma tykadly a trup. Na trupu 
máme na každém článku obvykle dva páry 
nohou, které jsou slabé a umožňují nám jen 
pomalý pohyb. Máme rády vlhko, žijeme 
pod kameny, v kompostu, v tlejícím listím, 
pod kůrou. Jsme býložravé, v kompostu 
tedy žereme zbytky rostlin, plodů apod. 
V nebezpečí se někdy svineme do kuličky. 
Určitě jste nás tak už někdy viděli!

autor fotografií: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Máme  rádi  vlhko. V  nebezpečí  se  někdy  svineme  do  kuličky.
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Stonožky
Máme zploštělé tělo. Na hlavě máme jeden 
pár tenkých nitkovitých tykadel. Každý náš 
tělní článek nese pouze jeden pár nohou. 
První pár je přeměněn v kusadlové nožky 
s jedovou žlázou, kterými omračujeme kořist, 
protože lovíme drobnější živočichy jako jsou 
pavouci, svinky a hmyz. Dorůstáme nejvýše 
6 cm. Žijeme pod kůrou, pod kameny  
a ve spadaném listí a v kompostu.

autor fotografií: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Jsme  dlouhé  až  6  cm. Lovíme  drobné  živočichy  jako  jsou  pavouci ...
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Stínky
Jsme vlastně hodně vzdálení příbuzní raků, 
protože patříme k suchozemským korýšům. 
Dorůstáme délky až 16 mm a máme 
zploštělé tmavošedé tělo. Potkáte nás skoro 
všude. Žijeme jak v lesích, na starých zdech, 
ve sklepích, ale i v kompostu. Jsme býložravé. 
Mezi naši potravu patří tlející zbytky listí, 
zbytky ovoce a zeleniny.

autor fotografií: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Žijeme  skoro  všude ... Jíme  tlející  zbytky  listí,  ovoce  a  zeleniny.
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Svinky
Jsme příbuzní stínek a patříme tedy také 
k suchozemským korýšům. Jsme velcí až 
14 mm a máme půlkruhovité tmavošedé 
tělo. Vyskytujeme se na vlhkých místech 
například v lesích, na starých zdech, 
v kompostu. Mezi naši potravu patří tlející 
zbytky listí, zbytky ovoce a zeleniny, jsem 
tedy býložravé. Jak naše jméno napovídá, 
dokážeme se svinout do kuličky. Tak se 
bráníme, pokud na nás někdo zaútočí.

autor fotografií: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Žijeme, tam  kde  je  vlhko. Dokážeme  se  svinout  do  kuličky.
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Krtek
Najdete mě pod zemí, kde si buduju nory. 
Tam taky sbírám potravu. Je to převážně 
hmyz a jiní bezobratlí živočichové. 
Neodmítnu ani žáby a myši. V půdě mi 
je nejlépe a jsem pro ni důležitý. Mými 
chodbami proudí vzduch, který potřebují 
kořínky rostlin i jiní živočichové žijící se 
mnou v podzemí. A hromádky, které na 
povrchu vytvořím, zlepšují kvalitu půdy, 
protože v nich probíhají rozkladné procesy.

Jsem  pro  půdu  důležitý! Pod  zemí  buduju  nory, ve  kterých  proudí vzduch.

autor fotografie: Mick E. Talbot - zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mr_Mole.jpg

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?
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Bakterie
Žijeme ve velkých (až milionových) skupinách 
a druh od druhu máme jiné nároky na život. 
Hodně nám záleží na teplotě, přítomnosti 
vzduchu a vody a na složení potravy. Tou 
je všechno odumřelé. S naší potravou se 
nám totiž do těla dostanou i jiné látky, než 
ty, které potřebujeme. Společnými silami 
zastáváme v přírodě všelijaké úkoly. Ale říká 
se, že bez nás by nebyl život. Měníme velké 
molekuly organických látek na menší a malé 
anorganické, které jsou užitečné pro rostliny. 
Díky nám funguje koloběh látek v přírodě.

Autoři fotografií: Myriams-Fotos, Qimono - zdroj: https://pixabay.com; autor ilustrací: Marie Smolej

Kdo  jsme? Co  máme  rádi?Jak  žijeme? Kde   nás  najdete?

Bez  nás  by  nebyl  život! Žijeme  ve  velkých  (až  milionových )  skupinách.


