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Pracovní list – KOMPOSTOVÁNÍ 

1) Zakroužkuj, co vše je možné dát do kompostu: 

syrová zelenina; vařená zelenina; syrové ovoce; vařené ovoce; pečivo; 

slupky; těstoviny; zbytky vařeného jídla; tráva; listí; vařená vejce; 

skořápky vajec; větvičky; plasty; hlína; piliny 

 

 

2) Zakroužkuj správnou odpověď na otázku: 

Kolem popelnic se někdy vyskytují krysy, ale kolem 
kompostéru se nevyskytují, jak je to možné? 

a) Krysy se do kompostéru nedostanou, protože je dobře 
uzavřený, ale popelnice se někdy nechávají otevřené. 

b) Bioodpad v kompostéru je pro krysy jedovatý. 

c) Krysy nejvíce lákají zbytky vařeného jídla, které se 
vyhazují do popelnic, ale do kompostéru se nevyhazují. 

d) Krysy se do popelnic schovávají před zimou. 

 

3) Doplň rozhovor mezi žížalami, ze kterého bude patrné, že se jim v kompostéru dobře daří:  
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KOMPOSTÉR JAKO ZAHRÁDKA 

Kompostér je vhodný pro pěstování, a proto může sloužit i jako zahrádka. Navrch vznikajícího 
kompostu je třeba nasypat hlínu a může se sázet. Na konci jara je vhodné zasadit například 
cukety a na podzim nebo brzy na jaře bylinky–například řeřichu, ředkvičky. 
 
4) Zakresli do kompostéru svoji zahrádku: 
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Máme hodně jídla. 

Můžu se tu provrtávat. 


