Proč máme

KOMPOSTOVAT ?
Předcházíme vzniku odpadu
a cenné materiály vracíme do
koloběhu živin.

aktivity pro

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Představení se žížalou
Žížala žije ve tmě
Kamarádi z kompostu
Zkoumání reálného kompostu
Malování hlínou živočichů z
kompostu

PŘEDSTAVENÍ SE ŽÍŽALOU

MŠ

Učitel přinese „plyšovou“ žížalu, která prý hledá něco k snědku, a ve školce prý mají jídla pro žížalku dost. A
dokonce ho vyhazují do popelnice. Žížalce se ale do popelnice nechce. Je třeba jí pomoct najít něco k snědku.
Na hromádce leží čisté odpadky (plast, papír, kov, sklo, bio odpad) – lépe je pracovat s reálnými předměty;
obrázky spíše pro předškoláky. Děti dostanou za úkol je roztřídit na různá místa (předem připravené malé
popelnice, nebo šátky/látky v barvě dané popelnice).
Teď už žížalka vidí, co by mohla jíst a domluví se s dětmi, že by jí to dávali na nějaké zvláštní místo.
Někam na vzduch, blízko zahrady a půdy (varianta v případě, že je na zahradě kompostér); nebo někam odkud by
to pan popelář odvezl k ní domů, do kompostárny (v případě, že využívají hnědou popelnici).
Pokud má školka zahradní kompostér, pak je možné, aby žížala dětem ukázala, co vše ze zahrady má v
kompostu ráda a připravit dětem trasu, kdy se sklouznou, proběhnou a cestou seberou lísteček, šišku, malou
větvičku a hodí jí do kompostéru. Také je možné, aby se paní učitelka domluvila s kuchařkami, že na konkrétní den
připraví pro děti kyblíček s odřezky z kuchyně. Pokud je to možné, vypraví se děti s paní učitelkou ke kuchařkám pro
odřezky z kuchyně a odnesou je se žížalkou na kompost. Postupně se zastavují a jmenují, co konkrétně tam dávají.
Žížalka vše komentuje a pomlaskává si.

ŽÍŽALA ŽIJE VE TMĚ

MŠ

Učitel si připraví velký šátek, nebo deku / látku. Vysvětlí dětem, že se spolu vypraví do půdní říše a podívají se, jak
tam paní žížala žije. Vyptá se dětí, jaké si myslí, že to tam je. Návodnými otázkami je dovede k tomu, že je tam tma.
Zahrají si na žížaly v kompostu. Všechny děti jsou žížalami v kompostu. Paní učitelka je zahradník, který se o
kompost stará.
Když je SUCHO v kompostu se život zpomaluje – když tedy paní učitelka řekne SUCHO, děti se pohybují pomalu,
protože i žížaly mají za sucha těžký život. Když naprší, žížaly mají radost a mnohem lépe se jim v kompostu žije –
když tedy paní učitelka řekne MOKRO, děti se pohybují rychle. Když řekne paní učitelka TMA, všechny děti si jako
správné žížaly zalezou do země – dřepnou si na bobek a zavřou oči (případně si je rukama zakryjí). Paní učitelka
přehodí látku přes jedno z dětí. Pak řekne SVĚTLO – všechny děti, kromě schovaného, otevřou oči a mají poznat,
která žížala zůstala schovaná v zemi – řeknou jméno schovaného dítěte spolu se slovem ŽÍŽALA.

KAMARÁDI Z KOMPOSTU – CHVOSTOTKOK, SVINKA,
ROUPICE, STONOŽKA.

MŠ

Nejprve dětem ukážeme obrázky a představíme kamarády žížaly, kteří spolu s ní žijí v kompostu a moc si
pochutnávají na tom, co by se jinak vyhodilo. Výměnou za tyhle zbytky, které by zahradník v kuchyni nevyužil,
připraví zahradníkovi vzácný dar – kompost, na který se těší stromy, keře, jahůdky, atd….
Paní učitelka předvádí pohyby (přehnanými) jednotlivé živáčky. Děti mají za úkol pohybovat se podle toho, jaké
zvíře paní učitelka řekne. Déle se pokračuje, jako u hry Žížala žije ve tmě – TMA (děti se schovají a hádají, který
chvostoskok, svinka atd. je zrovna schovaný)

KAMARÁDI Z KOMPOSTU

MŠ

Foto: Andy Murray

KAMARÁDI Z KOMPOSTU - ROUPICE, HLÍSTICE

MŠ

Foto: Andy Murray

KAMARÁDI Z KOMPOSTU - CHOVSTOSKOCI

MŠ

Foto: Andy Murray

KAMARÁDI Z KOMPOSTU - CHOVSTOSKOCI

MŠ

Foto: Andy Murray

KAMARÁDI Z KOMPOSTU - STÍNKA, SVINKA

MŠ

Foto: Andy Murray
ing. zbyněk pokorný

KAMARÁDI Z KOMPOSTU - PANCÍŘNÍCI A SAMETKY

MŠ

MALOVÁNÍ HLÍNOU A ZKOUMÁNÍ KOMPOSTU

MŠ

aktivity pro

1.STUPEŇ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co je vlastně půda?
Jak dlouho vzniká?
Jak můžeme pomoci s její obnovou?
Zkoumání reálného kompostu
Co znamená kompostovat?
Kdo tam žije ?

CO JE VLASTNĚ PŮDA, K ČEMU JÍ
POTŘEBUJEME A JAK DLOUHO VZNIKÁ?

ZŠ

Položme dětem otázku, co je vlastně půda. Odpovědi dětí lze buď zapisovat na tabuli, nebo při programu ve
venkovní učebně na větší papír. Od 3. třídy většinou zvládají děti zapisovat odpovědi poměrně svižně sami.
Jak dlouho vzniká 1cm půdy? Na zemi ve třídě, případně venku, vytvoříme časovou osu – 1 rok, 5 let, 10 let, 30,
let, 50 let, 80 let, 100 let (případně rozmezí několika let). Nejdříve děti pokládáme otázky na „představitelná“
období. Např: Kolik je ti let; Kolik je tvé mamince, babičce? Jak dlouho chodíš do školy ? Kolik je tvému psovi,
kočičce, křečkovi apod. Děti si stoupají k různým číslům. Poté se učitel zeptá, na názor dětí - jak dlouho vzniká
1cm půdy. Nechá děti postavit se, ale tuto otázku nechá bez odpovědi. Starší děti mohou své odpovědi
zaznamenat na papír.

CO JE VLASTNĚ PŮDA, K ČEMU JÍ
POTŘEBUJEME A JAK DLOUHO VZNIKÁ?

ZŠ

Vznik půdy – klasický obrázek půdního profilu můžeme nahradit „hmatovými pytlíčky“. Po třídě (nebo venku)
rozvěsíme alespoň 5 pytlíčků (neprůhledných) v nichž bude:
1. velké kameny
2. menší kameny
3. malé kamínky a písek
4. písek a půda, malé kousky větviček
5. pouze půda, případně půda s kompostem.
Vyzveme děti k procházce, kdy hmatem mohou prozkoumat cestu půdy od počátku k tomu, co vidíme pod běžně
pod nohami. Je důležité, aby děti šly tiše, a materiál z pytlíku nevyndávali, ale jen osahali. Postupně děti projdou a
osahají (bez koukání) všechny pytlíky. Učitel se vyptá, co bylo postupně v jednotlivých pytlících a stručně popíše
vznik půdy zvětráváním a působením počasí.

CO JE VLASTNĚ PŮDA, K ČEMU JÍ
POTŘEBUJEME A JAK DLOUHO VZNIKÁ?

ZŠ

Vznik půdy
Až nyní ukáže dětem půdní profil na obrázku, kde je vidět mateční hornina atd, končící vrstvou humusu. Vysvětlíme
dětem, že vrchní vrstva půdy vzniká rozkladem odumřelých rostlin a dalších přírodních materiálů. Tento rozklad má
v péči celá řada živáčků, s nimiž se později blíže seznámíme. Nyní se můžeme vrátit k otázce, jak dlouho vzniká
půda – děti už mají představu o celém procesu a učitel je vyzve, aby se znovu postavili na číslo, které odpovídá
jejich představě o trvání vzniku 1cm půdy. Poté učitel prozradí správnou odpověď. Může mít také připravené některé
události, které se staly před 50-100 lety a které by děti mohly znát (spuštění TV vysílání, vznik republiky, vznik
trampování, loupež století, vznik počítače, internet, FB, klimatizace, zip, první robot…
https://cs.eferrit.com/casova-osa-20-stoleti-1900-1999/

JAK MŮŽEME POMOCI OBNOVOVAT A
OBOHACOVAT PŮDU
Mezi materiály, které člověk
považuje za odpad, je cenná část,
kterou lze vracet do oběhu živin v
půdě.
Jak to dělat – kompostováním
Zde je prostor dětem vysvětlit, vyptat
se co vědí – co do kompostu patří,
jaké jsou typy kompostérů (zahradní,
interiérový).

ZŠ

KDO ŽIJE V KOMPOSTU

ZŠ

Pro 1.-3.třídu lépe ukazovat obrázky a stručně popsat jak se daný živočich jmenuje a jak je velký. Není třeba
detailně probírat jak přesně je důležitý pro rozklad organické hmoty. Starší děti lze nechat pracovat s textem a
obrázkem ve skupinách (po 4-5 dětech) a nechat je, aby po cca 5 minutách představili ostatním dětem svého
půdního živočicha (žížala, roupice, hlístice, chvostoskok, svinka, stínka, stonožka, mnohonožka, roztoč-například
sametku většinou dobře znají)
Úžasný zdroj obrázků půdních živočichů - https://www.chaosofdelight.org
Po tomto teoretickém úvodu je na řadě zkoumání reálného kompostu. Pravidelně v něm nacházíme žížaly, roupice,
chvostoskoky, roztoče pancířníky a kokony žížal. Máme dobrou zkušenost, pokud mohou děti pracovat max.ve
dvojicích. Kousek kompostu na talířek, pokud máte tak jsou dobré entomologické pinzety (některé děti na kompost
nechtějí sahat). Za použití digitálního mikroskopu lze dobře vidět ve velkém rozlišení většinu ze jmenovaných
živočichů. Učitel obchází žáky s notebookem a mikroskopem.

ZKOUMÁNÍ KOMPOSTU

ZŠ

POMŮCKY

ZŠ

POMŮCKY

ZŠ

děkujeme

