
 

Výukové materiály Název: Když jablko přestává být jablkem 
Téma: Přeměna a rozklad organické hmoty 
RVP: Člověk a příroda – přírodopis – základy ekologie – organismy a prostředí 

Úroveň: 2. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Materiály a jejich přeměny 

 
Předmět: přírodopis  
 
Doporučený věk žáků: 6.–8. třída ZŠ 
 
Doba trvání: 2 samostatné vyučovací hodiny (s odstupem 2 týdny) 
 
Specifický cíl: vyzkoušet si pomocí vlastního experimentu, které podmínky umožňují uchování 
potravin a které naopak přispějí k jejich rozkladu 
 

 
 
Seznam potřebného materiálu: 
 
Pomůcky pro pokus do každé skupiny: 2 jablka (zdravé plody), 2 květináče nebo kelímky od ½ l 
jogurtu: jeden naplněný zeminou a druhý naplněný pískem, škrabka, prkénko, pravítko, 2 špejle, tác 
nebo talířky pod květináče, staré noviny, případně jednorázové gumové rukavice a lopatku na 
substrát, do skupiny nůž pro nakrájení jablka (pozor na bezpečnost dětí) a nelinkovaný papír A4 
 
Učitel: pracovní listy pro každého, vodu na zalití vzorků, smetáček pro následný úklid, mýdlo a ručník, 
pracovní rukavice pro případné zapůjčení 
 
Žák: psací potřeby 
 
Prostředí pro pokus: v běžné učební místnosti (vhodné realizovat v topné sezóně nebo v teplých 
dnech, jablko se lépe vysuší) 
 

 
 
Praktické aktivity: 
 

Porovnání možností způsobu uchování potravin 
Poznání základních rozkladných procesů, se kterými se žák setká v běžném životě 
 

 



Anotace: 
Dvouhodinová badatelská aktivita, při které žáci porovnávají stupeň rozkladu plátků jablka v různých 
podmínkách (v běžné pokojové teplotě na vzduchu, v květináči se zeminou, v květináči s pískem). Mezi 
založením pokusu a jeho zhodnocením nutno mít rozestup cca 2 týdny. 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Vyplnění pracovního 
listu o možných 

způsobech uchování 
potravin. 

Význam rozkladu 
a rozkladné procesy. 

 
Rozdělení žáků 

do skupin po čtyřech. 

15 min. 

Losovací karty 
pro rozdělení do 

skupin 
 

Pracovní list č. 1 
„Rozklad 
organické 
hmoty“ 

pro každou 
skupinu 

Pomůže žákovi 
s pracovním listem, 
pokud o to požádá. 

 
Shrne základní pojmy 

 – viz text. 
 

Vysvětlí pravidla pro 
pokus, rozdělí žáky do 
skupin pro další práci. 

Doplňuje pojmy do 
textu v pracovním listu, 

a tak si osvojuje 
a sumarizuje znalosti 

o problematice. 
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 Seznámení s pokusem 

 
Příprava na pokus 

a vyplnění pracovních 
listů 

10 min. 

Návod na pokus 
do každé skupiny 

 
Pracovní list č. 2 

„Odhad 
výsledků“ 

pro každého žáka 

Rozdá pomůcky do 
skupin. 

 
Radí žákům při 

případných 
nejasnostech. 

Přečte si návod na 
pokus a porozumí 

instrukcím. 
 

Vyplní pracovní list. 
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Založení pokusu a práce 
dle instrukcí v návodu 

a pracovním listu 

20 min. 
 

Viz úvodní 
seznam 

materiálu 
a pomůcek 

 
Pracovní list č. 3 

„Založení 
pokusu“ 

pro každého žáka 

Pomáhá a radí, je-li 
třeba. 

 
Vybere od žáků pracovní 

listy. 

Založí si se skupinou 
pokus a průběžně 

vyplňuje pracovní list. 
 

Úklid. 
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 Po 14 dnech! 

 
Pozorování 

a vyhodnocení pokusu, 
vyplnění pracovních 

listů 

25 min. 
 

Připravené 
vzorky všech 

skupin 
 

Pracovní listy 
č. 4a, b, c, d, e 

pro každého žáka 

Rozdá pracovní listy 
a připomene, co se dělo 

minulou hodinu. 

Porovnává stav 
jednotlivých vzorků 

vzájemně a s původním 
stavem. 

 
Vyplňuje pracovní listy. 
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Shrnutí experimentu, 
vyvození závěrů a 

případných námětů na 
další práci 

20 min. 
 

Pracovní listy č. 5 
„Závěry a reflexe“ 
pro každého žáka 

Diskutuje s žáky nad 
jejich závěry. 

Zhodnocení přínosu 
experimentu. 

Diskutuje, odůvodňuje 
a formuluje závěry ze 

své práce. 
 

Úklid. 

 

Domácí úkol pro žáky:                                            Není. 



Přípravy pro učitele  

1. VYUČOVACÍ HODINA 
 

Úvod do tématu – motivace (cca 15 minut) 

a) Úvodní diskuze (5 minut): 

̶ Po úvodní administrativě učitel žáky seznámí s tím, co je tématem této dvouhodinové aktivity. 
Ujasní si společně na konkrétních příkladech, co je organická a anorganická hmota. Následně 
vyzve žáky k diskuzi na téma „Rozklad organické hmoty“ a nápady bodově sepisuje na tabuli 
nebo na velký papír.  

̶ Pro diskuzi je vhodné neformální prostředí (kruh z židlí, na koberci apod.). 
̶ Žáci aktivně diskutují a vymýšlí, kdy, jak a proč dochází k rozkladu organické hmoty, co je 

organická hmota, kde se s tímto procesem již setkali, apod. 
̶ Učitel řídí diskusi směrem ke kompostování (může zmínit i nakládání s domácím bioodpadem, 

který tvoří kolem 20 % námi vyhozeného běžného komunálního odpadu).  

 
b) Motivační práce s textem (10 minut): 

̶ Učitel rozdělí žáky do skupin nejlépe po 4 žácích a do každé z nich dá jeden pracovní list č. 1 
„Rozklad organické hmoty“. K náhodnému rozlosování lze využít losovací karty z příloh.  

̶ Žáci vyplňují ve skupině pracovní list a poté jej společně s učitelem zkontrolují.  
̶ Následně žáci s pomocí učitele shrnou, co se nového dozvěděli a nakolik jsou pro ně informace 

nové. 

 

Předlaboratorní příprava (cca 10 minut) 

Seznámení s pokusem a postupem práce:  

̶ Učitel rozdá do každé skupiny list „Příprava pokusu“ a každému žákovi pracovní list č. 2 „Odhad 
výsledků".  

̶ Každá skupina si připraví potřebný materiál pro pokus: 2 jablka (zdravé plody), 2 květináče nebo 
kelímky od ½ l jogurtu: jeden naplněný zeminou a druhý naplněný pískem, škrabka, prkénko, 
pravítko, 2 špejle, tác nebo talířky pod květináče, staré noviny, případně jednorázové gumové 
rukavice a lopatku na substrát.  

̶ Učitel projde s žáky postup práce, vyřeší případné dotazy.  
̶ Žáci diskutují ve skupině nad pracovním listem a společně si jej vyplní. 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 1 – Rozklad organické hmoty  VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Doplňte následující slova do textu tak, aby text dával smysl: 

odumřelých humus osobností klacek procesy 

celulózu uzení biologickému půl kompostováním 

zkamenělin organické sladké vázat alkoholické 

Už odedávna se lidé snažili zabránit rozkladu – ať už potravin, nebo těl významných 

……….………… . K původním základním způsobům patřilo uchovávání v chladu, vaření, sušení, 

…………………, konzervování, balzamování apod. Jen málo organismů z minulých dob je nám 

zachováno ve formě rozličných ………………….., protože jejich těla, tak jako těla jejich následníků, 

podléhají po smrti fyzikálnímu, chemickému a ……………….……… rozkladu. 

 Organismy, které se vyživují mrtvou organickou hmotou, se nazývají saprofágové. Právě 

díky saprofágům mohou kolovat prvky v ekosystému a nedochází k hromadění odumřelé 

………….……… hmoty. Masožravci se živí též mrtvými tkáněmi, ale na rozdíl od saprofágů musí 

nejdříve kořist ulovit a zabít. 

 Rozkladné …………….…… mají různá stádia a jsou závislé na mnoha podmínkách (teplota, 

přítomnost organismů, prostředí s kyslíkem nebo bez kyslíku apod.). Rozklad ………..………….. 

rostlinných těl je odlišný od rozkladu živočišných zbytků. Obecně je možné říci, že rozklad 

rostlinných těl postupuje pomaleji než rozklad těl živočišných, protože rostlinné buňky obsahují 

………………. . 

 Obrovský rozdíl v rozkladu je i mezi jednotlivými částmi rostlinných těl. Vzpomeňme si 

například, jak dlouho trvá, než ztrouchniví obyčejný ……………..……… . Naopak ……………..……. části 

rostlin podléhají rozkladným procesům velmi rychle. Obvykle jsou napadeny kvasinkami, které 

nastartují kvašení cukrů neboli fermentaci. Takovýmto způsobem se už tisíce let vyrábí některé 

………………………… nápoje.  

 S rozkladem úzce souvisí humifikace, což je pochod, kdy za pomoci půdních organismů 

vzniká ………………, tj. nejúrodnější část půdy. Kvalitní humusové látky vznikají v půdě přírodními 

procesy, ale i s pomocí člověka správným ………………………… V průmyslových kompostárnách 

může být vytvořen kompost už za …………… roku. Humus v půdě umožňuje postupné uvolňování 

živin pro rostliny, rozpouští živiny z půdních minerálů, umožňuje půdě lépe ………………. vodu, 

zvyšuje odolnost a strukturu půdy.  

osobností 

zkamenělin 

biologickému 

organické 

procesy 

odumřelých 

celulózu 

klacek sladké 

alkoholické 

humus 

kompostováním    

půl 

vázat 

uzení 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 2 – Odhad výsledků                 VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum:                                      Jméno:                    Třída:  

 

Jak asi pokus dopadne a ze kterého prostředí budou po dvou týdnech jablka stále vhodná ke 

konzumaci? Doplňte odpovědi na následující otázky.  

 

UMÍSTĚNÍ VZORKU VOLNĚ NA PAPÍR (R):  

 Jak asi budou vypadat plátky jablka na papíru?  

 Jak je běžně nazýván vysušený plátek jablka? 

 

UMÍSTĚNÍ VZORKU DO ZEMINY (Z): 

 Jak asi budou vypadat plátky jablka umístěné do zeminy?   

 

 Najdete po čtrnácti dnech v zemině všechny čtyři plátky celé, nebo si myslíte, že zbudou jen jejich 

části, případně nic?  

 Pokud zůstane část plátků zachována, jak velká část oproti původnímu plátku to asi bude?  

Vybranou odpověď zakroužkujte:   

                                                                čtvrtina          polovina            tři čtvrtiny              zůstanou celé 

 

UMÍSTĚNÍ VZORKU DO PÍSKU (P) : 

 Jak asi budou vypadat plátky jablka umístěné v písku?   

 

 Najdete po čtrnácti dnech v písku všechny čtyři plátky celé, nebo si myslíte, že zbudou jen jejich části, 

případně nic?  

 Pokud zůstane část plátků zachována, jak velká část oproti původnímu plátku to asi bude?  

Vybranou odpověď zakroužkujte:   

                                                                čtvrtina          polovina            tři čtvrtiny              zůstanou celé 

 

suché a svrasklé 

křížala 

asi jen části 

plesnivé nebo nahnilé 

budou celé 

podobně jako na začátku pokusu 



Praktická (badatelská) činnost (cca 20 minut) 

Založení pokusu:  

̶ Učitel dá do každé skupiny nůž pro nakrájení jablka (pozor na bezpečnost dětí), nelinkovaný 
papír A4, vodu na zalití vzorků (např. v PET lahvi). Každý žák obdrží pracovní list č. 3 „Založení 
pokusu“. 

 
̶ Žáci pracují ve skupinách na založení pokusu a vyplňují pracovní list. Učitel chodí po třídě, 

pomáhá, případně poradí, pokud by si nevěděli žáci rady. 
 
̶ Na konci hodiny učitel řekne žákům, kam mohou umístit květináče s pokusem a na které topení 

umístit papíry s jablky. Učitel vybere od žáků podepsané a vyplněné pracovní listy, aby je do 
příště neztratili. Učitel dohlédne na to, aby po dobu 14 dní s pokusným materiálem nikdo 
nemanipuloval. Žáci společně uklidí třídu. 
 

2. VYUČOVACÍ HODINA  
Vyhodnocení výsledků (cca 25 minut) 

̶ Učitel rozdá zpět pracovní listy a návod na pokus z hodiny před 14 dny a „osvěží paměť“ žákům 
tím, že v 2–3 větách připomene, co dělali minulou hodinu. 

̶ Následně učitel rozdá žákům nové pracovní listy č. 4A a B. Těchto listů „Vyhodnocení“ je celkem 
5 (od A po E). Pracovní listy A a B jsou nutné. Po jejich vyplnění a prodiskutování může učitel 
rozdat list C a podle času i D a E. 

̶ Zbylé listy, které se v hodině nestihnou, se dají následně použít jako test nebo opakování. 
̶ Žáci dle postupu práce uvedeného v návodu na pokus (z první hodiny) vyndají své vzorky 

z pokusných prostředí a průběžně vyplňují pracovní listy. 
 

Prezentace výsledků (cca 20 minut) 

a) Vyplnění pracovního listu č. 5:  

̶ Učitel rozdá pracovní listy „Závěry a reflexe“. Žáci se snaží vyplnit pracovní list každý sám 
za sebe. Učitel případně žákům poradí, je-li o to požádán. 

 

b) Hodnocení pracovního listu a prezentace výsledků: 

̶ Učitel prochází s celou třídou jednotlivé otázky v pracovních listech od založení pokusu až po 
jeho vyhodnocení a společně s žáky je hodnotí. Ptá se žáků na možné odpovědi a postřehy. 
Celkově zhodnotí pokus a řeknou, co je překvapilo. Navrhnou, jak by šlo v pokusu pokračovat (co 
by šlo ještě vyzkoušet). 

̶ Žáci průběžně svoje pracovní listy opravují nebo doplňují o informace od ostatních žáků. Žáci si 
prohlédnou výsledky ostatních skupin. 

̶ Žáci odůvodňují a formulují závěry své práce a hodnotí přínos experimentu. Žáci diskutují, co 
komu jak vyšlo a prezentují své teorie a odůvodnění, proč jejich výsledky jsou takové, jaké jsou. 
S pomocí učitele žáci uklidí použitý materiál a pracovní místo po svém pokusu. 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 3 – Založení pokusu                        VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Zadání Popis PŘÍKLAD 

Obkreslete plátek jablka a doplňte 
do obrázku jeho rozměry v milimetrech 
(délku a šířku). 

 

Pod obrázek uveďte, jak je plátek jablka 
tenký (vysoký) v milimetrech. 

  

  

68 mm 

 
 
 

              30 mm 

 výška méně než 2 mm  

Zápach/vůně příjemná nasládlá jablečná vůně 

Barva žluto-bílá 

Tvar  měsíček 

Konzistence (rozpad, tekutost apod.)  pevný tvar, hladká plocha 

Přítomnost živočichů  
(různá stadia, např. larvy, vajíčka, dospělci) 

nejsou pozorováni 

Náš postup založení pokusu 

Do květináčů jsme dali do poloviny písek a zeminu, 
na tento podklad naskládali 4 plátky a dosypali 
ještě 5 cm. Pro označení hloubky umístění plátků 
jsme použili špejli. Plátky jsme vždy umístili tak, 
aby se nedotýkaly. 

Pomůcka: 
Pro zhodnocení pokusu se Vám možná budou hodit následující přídavná jména: Svrasklý, hladký, lehce nažloutlý, 
světlý, sladce vonící, silně zapáchající, lehce zapáchající, na omak vlhký, oslizlý povrch, s hnědými skvrnami, 
rozpadlý… 

Seznam materiálu a pomůcek, které pro pokus potřebuji: 

jablko, škrabka, nůž, prkénko, pravítko, tužka, bílý list papíru, jeden květináč se zeminou, druhý 
květináč s pískem, 2 špejle, voda na zalití, tác pod květináče, pracovní listy a návod na pokus 
(žáci mohou uvést v jiném pořadí, i si něco přidat) 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 4a – Výsledky  VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum:                                      Jméno:                                                                                   Třída:  

Popište do tabulky, jak vypadají plátky z jednotlivých prostředí po čtrnácti dnech. 

 Vzorek   R Vzorek   P Vzorek   Z 

 

Největší kousek vzorku z dané 
skupiny opatrně obkreslete nebo 
nakreslete jeho tvar. 

Pod obrázek napište rozměry 
vzorku: výšku × šířku 
v milimetrech. 

 

 

 

 

 

60 × 23 mm 

 

 

 

 

 

55 × 24 mm 

PŘÍKLAD 

 

 

 

 

34 × 15 mm 

Zápach/vůně Není  Nepříjemný 
zápach 

Příjemná vůně 
po houbách 

Barva Jasně žlutá Vzorek obalený 
pískem (hnědá) 

Vzorek obalený 
hlínou (černá) 

Tvar  Měsíček 
s podobným tvarem 
jako na začátku 

Tvar blízký 
obdélníku 

Měsíček 
potrhaný, části 
chybí  

Konzistence (rozpad, tekutost 
apod.)  

Stálý tvar, křehký, 
lámavý, suchý 

Velmi mokrý 
povrch, snadno 
se rozpadá, po 
uchopení mění 
tloušťku 

Stálý tvar, vlhký 
povrch 

Přítomnost živočichů (různá stadia, 
např. larvy, vajíčka, dospělci) 

Nejsou 
pozorováni 

Nejsou 
pozorováni 

Nejsou 
pozorováni 

Jiné poznatky Mírně svraskalý 
povrch 

Povrch mokvá — 

Pomůcka: 
Pro zhodnocení pokusu se Vám možná budou hodit následující přídavná jména: Svrasklý, hladký, lehce nažloutlý, 
světlý, sladce vonící, silně zapáchající, lehce zapáchající, na omak vlhký, oslizlý povrch, s hnědými skvrnami, 
rozpadlý… 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 4b – Vyhodnocení  VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Slupka jablka je tužší než dřeň, pomaleji se rozkládá, zabraňuje vysychání plodu a napomáhá výměně 

plynů. Obsahuje též vosky, které zabraňují průniku baktérií či hub dovnitř.  

̶ Jakou má tedy slupka funkci?     ochrannou 

̶ Proč jsme ji před pokusem oloupali?     pro urychlení rozkladu jablka 

 

Počet plátků jablka z radiátoru, který se rozpadl na části:  _ _ _ _ _ ks 

Počet plátků jablka, které jsme našli v zemině:   _ _ _ _ ks 

v písku:   _ _ _ _ ks 

 

Vraťte se v pracovním listu ke své předpovědi. Napište, co jste odhadli dobře a co ne:     
(Pro určení správné plochy si do obrázku skutečné velikosti původního měsíčku načrtněte největší nalezený. Pak už snadno 
odhadnete, kolik plochy původního měsíčku tvoří nalezený kousek.) 

1. o jablkách na RADIÁTORU:  

PŘÍKLAD 
Zde jsme se trefili, na topení se 
jablko usušilo a svrasklo. Byly by 
z něj dobré křížaly. Ale víme, že 
vzorky se jíst nesmí. (Na obrázku 
ukázka výsledku.) 

2. o jablkách v ZEMINĚ: 

PŘÍKLAD 
Zde jsme v naší předpovědi byli mimo, mysleli 
jsme si, že se jablko rozloží a bude nahnilé, ale 
zůstaly tam ještě patrné kousky a nebyly plesnivé. 
(Na obrázku ukázka výsledku.) 

 

3. o jablkách v PÍSKU:  

PŘÍKLAD 
Jablka se zmenšila jen nepatrně, v tom 
jsme měli v předpovědi téměř pravdu. 
Dala se nejlépe najít, očistit jejich 
povrch. Výrazně ale změnila konzistenci. 

 

např. 1 

např. 2 

např. 3 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 4c – Voda a rozklad      VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum:                                      Jméno:                                                                                   Třída:  

 

Na základě práce se substrátem a se zbytky jablek odpovězte na níže položené otázky.  

Podtrhněte, co jste zjistili o stavu vody v písku a hlíně po 14 dnech:  

Písek je:  suchý, vlhký, mokrý.     Zemina je:  suchá, vlhká, mokrá.   

 

 Vysvětlete význam vody pro kompostování:  

Správný kompost musí být jako zemina vlhký, aby v něm rozkladné procesy mohly probíhat 
správně. Kdyby tam bylo moc vody, bylo by to špatně, stejně jako kdyby tam bylo sucho. 
Přebytečná voda by měla mít kam z kompostu odtéct. 

 

 

 Proč se někdy běžný venkovní kompost (hromada v ohradě) osazuje rostlinami s velkou plochou listů 
(tykve, dýně)?  

Listy zabraňují slunci a větru, aby se kompost vysušil (brání odparu vody) a jejich kořeny tvoří 
prostředí pro rozvoj mikroflóry v kompostu a také jej zpevňují. 

 

 

 Představte si, že byste udělali obdobný pokus s čočkou (nebo rýží). Došlo by u vzorku na radiátoru 
k větším změnám na plátcích jablek nebo na čočce a proč?   

K větším změnám by došlo na jablku, protože obsahuje mnohem více vody. (Semena oproti 
plodům obsahují jen malé množství vody, tak by se tedy nemohlo téměř nic odpařit.) 

 

 

 Které skupině organismů umožňujících rozklad organické hmoty se daří ve vlhku? 
(Možná jste se s ní na jablkách v pokusu setkali.) 

Plísně, které se na rozkladných procesech podílejí. 

 

 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 4d – Vzduch a rozklad VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum:                                      Jméno:                                                                                   Třída:  

Na základě práce se substrátem a se zbytky jablek odpovězte na níže položené otázky.  

V procesu kompostování dochází k tlení, což je rozklad především rostlinné organické hmoty za přístupu 

kyslíku. Naopak proces hnití, kdy dochází k rozkladu organické hmoty za nepřístupu kyslíku, není 

v kompostu vítán. Co tedy zahrádkář pravidelně dělá s kompostem, aby zabezpečil dostatečný přístup 

kyslíku a kompost mu neshnil?  

kompost přehazuje a přerývá 

 

 Pro nastartování procesu tlení v kompostu někdy pomáhá přidat zeminu, starší kompost nebo 
chlévský hnůj, tedy živočišnou složku. Jedno z pravidel kompostování zní, že je třeba míchat starší 
materiál (tmavší, dřevnatější) s čerstvým, zeleným. Samotná tráva nezetlí, ale:  

shnije 

 

 Dobře víte, že pro uchování potravin lidé už odnepaměti používali sklepy, kde byla po celý rok stálá 
chladná teplota podobně jako v ledničce.  Jaký fyzikální faktor tedy zpomaluje až zastavuje rozklad? 

nízká teplota 

 

 Znáte i jiné metody, jak uchovat například ovoce co nejdéle poživatelné? 

sušení 
chemické ošetření povrchu např. u citrusů 
vakuování potravin 
zavaření nebo kompotování 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 4e – Organismy a rozklad        VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum:                                      Jméno:                                                                                   Třída:  

Na základě práce se substrátem a se zbytky jablek odpovězte na níže položené otázky. 

Pokud na ně zjistíte odpověď, můžete si směle zřídit kompost.  

 Vyjmenujte alespoň tři organismy nebo skupiny organismů, které se podílely na rozkladných 
procesech jablka v zemině a v písku. Případně které další organismy se tohoto procesu mohou 
účastnit? 

bakterie, prvoci, houby, brouci, žížaly 

 Jak říkáme organismům, které se na rozkladných procesech podílejí?  

saprofágové 

 

DĚLENÍ ORGANISMŮ 

Bezobratlí, kteří se účastní rozkladu mrtvé organické hmoty, se řadí do mnoha rozličných skupin. 
Základní dělení lze provést podle jejich velikosti.  

  Zkuste odhadnout, jak velké jsou většinou následující organismy a propojte čarou jejich jméno 
s příslušnou skupinou v pravém sloupci: 

Prvoci 

Roupi 

Roztoči 

Mnohonožky 

Žížaly 

Slimáci 

Larvy hmyzu 

 

 Z následujících organismů podtrhněte ty, které můžeme najít na kompostu a zároveň NEpatří 

k saprofágům:    Stonožky, mnohonožky, pavouci, hlemýždi, larvy jepic, nitěnky, larvy chrostíků 

 Jak si tedy obstarávají potravu organismy, které jsi v předchozím bodě podtrhnul, a proč žijí právě na 
kompostu? 

Obstarávají si potravu lovem a na kompostu jsou kvůli velké nabídce kořisti (saprofágů apod.) 

 

mikrofauna 

velikost organismu do 0,1 mm 

mezofauna 

 velikost organismu od 0,1 mm do 2 mm 

makrofauna  

velikost organismu od 2 mm do 2 cm 

megafauna 

velikost organismu nad 2 cm 



Když jablko přestává být jablkem  

Pracovní list č. 5 – Závěry a reflexe VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum:                                      Jméno:                                                                                   Třída:  

Napište alespoň třemi rozvitými větami 3 věci, aktivity nebo události, které považujete pro 

vás za nejdůležitější z práce v obou dvou hodinách. 

 Např. co vás překvapilo, co pro vás bylo zajímavé, co si nového pamatujete, co vás bavilo a proč.  

PŘÍKLAD 

Překvapilo mě, že se plátky jablka v zemině změnily tak rychle.  

Bavilo mě hledat plátky jablka v květináčích, pracovat se zeminou a pískem.  

Poprvé jsem dělal křížaly, je to jednoduché.  

Už vím, že stonožky loví.   

Vím, že na kompostování není nic špatného, právě naopak.  

Překvapilo mě, že bych mohl na kompostu najít tolik zajímavých živočichů, příště bych chtěl prozkoumat 

vzorky našich jablek pod mikroskopem a porovnat to se vzorky z venkovního kompostu. 

 

 

 

Na základě těchto dvou hodin zformulujte několik základních pravidel pro zřízení kompostu 

a pro péči o něj:  

PŘÍKLAD 

optimální vlhkost, složený z rozmanitých materiálů (například se může doplňovat o živočišný trus) 

dostatek vzduchu - musí se přehazovat a provzdušňovat 

vhodné osazení rostlinami s velkými listy – např. dýně 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Pokus se může provádět souběžně s více druhy ovoce nebo zeleniny (do každé skupiny jiný druh). Ke 
srovnání lze použít i kapustu. Ta obsahuje málo vody a vydrží celkem dlouho nezměněná.  
 
Je-li k dispozici fotoaparát, je možné zachytit změny ovoce na radiátoru např. po dnech v průběhu 
14 dnů. Vznikne tak zajímavá řada proměn.  
 
Jsou-li k dispozici váhy, je možné zvážit hmotnost plátků jablek na začátku pokusu a po pokusu, 
abychom zjistili úbytek váhy (před vážením třeba vzorky opatrně opláchnout). 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Některým dětem může být krajně nepříjemné pracovat holýma rukama se vzorky jablka po čtrnácti 
dnech. V tomto případě je vhodné, aby měl učitel k možnosti zapůjčení alespoň jedny pracovní 
rukavice (nicméně během zkoušení potřeba nebyly, váhavé děti se nakonec přemohly). 
 
Ke konci první vyučovací hodiny zbylo málo času na úklid. Je vhodné na to myslet a nenechat děti 
dlouze diskutovat. V případě nedostatku času v druhé hodině lze vynechat pracovní listy 4c, 4d a 4e 
a zařadit je jako domácí úkol. 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity: 
 
Založení kompostéru nebo vermikompostéru. Rozklad v kompostu. Organické hnojivo. Humus. 
Problematika bioodpadu a nakládání s ním.  
Otázka hnojiv, srovnání chemických hnojiv a kompostu.  
Sušárny ovoce dnes a dříve. Sestavení sušárny na jablka a ovoce ze školního pozemku. 
 

 
 
Použitá a doporučená literatura: 
 
Baláž, V.: Smrt jako součást života. Praha: NIDM, 2008  
Begon, M. a kol.: EKOLOGIE: jedinci, populace a společenstva. Olomouc, vydavatelství Univerzity 
Palackého, 1997 
www.biologickaolympiada.cz/files/pripravne_texty/PT2008.pdf 
www.ekodomov.cz 
obrázky autor 


