
                                                               Půda 

Půda vznikla a nadále vzniká ………………………………hornin a nerostů. 

Horniny a nerosty se rozpadají vlivem např. změn teploty, vlivem organismů – např.: 

borovice na skále svými kořeny narušuje skálu atd. 

To jaká půda vznikne, závisí hodně na hornině ze které ……………………………………………………… 

Důležitou částí půdy je …………………………………….. 

……………………………………vzniká rozkládáním mrtvých těl rostlin a živočichů. 

K tvorbě humusu přispívají mnohé ……………………………..např.: bakterie, ale i některé  

………………………………….(např. houby rostoucí na mrtvém stromě) a někteří živočichové. 

Nejznámější a nejvýznamnější je ………………………………………………………… 

Žížalu nacházíme v těch půdách, kde je právě hodně………………………………………. 

Žížala zpracovává mrtvé zbytky z ………………………………………………………….. 

Humus je velmi důležitou složkou půdy a závisí na něm i …………………………………………půdy. 

Půdy úrodné mají velké množství ……………………………………………………………………………………… 

Půda s dostatkem humusu lépe zadržuje…………..……………………..  

Na zahrádce doplňujeme humus v půdě různými způsoby např.: 

a) hnojení ………………. (výkaly od hospodářských zvířat- koňský, kravský, králičí hnůj…) 

b) hnojení …………………………., který vyrábíme na zahradě např. v kompostérech 

Do kompostu patří: …………………………………………………………………………………… 

Do kompostu nepatří: ……………………………………………………………………………….. 

 

c) zelené hnojení – na záhonku vypěstujeme např. řepku olejku, kterou posekáme a  

                                      ……………………………do půdy 

 

                                                               

 



Půda 

Půda vznikla a nadále vzniká zvětráváním hornin a nerostů. 

Horniny a nerosty se rozpadají vlivem např. změn teploty, vlivem organismů – borovice  

na skále svými kořeny narušuje skálu atd. 

To jaká půda vznikne, závisí hodně na hornině, ze které půda vzniká. 

Důležitou částí půdy je humus. 

Humus vzniká rozkládáním mrtvých těl rostlin a živočichů. 

K tvorbě humusu přispívají mnohé organismy např. bakterie, ale i některé  

houby (např. houby rostoucí na mrtvém stromě) a někteří živočichové. 

Nejznámější a nejvýznamnější je žížala. 

Žížaly nacházíme v těch půdách kde je právě hodně humusu. 

Žížala zpracovává mrtvé zbytky z rostlin. 

Humus je velmi důležitou složkou půdy a závisí na něm i úrodnost půdy. 

Půdy úrodné mají velké množství humusu. 

Půda s dostatkem humusu lépe zadržuje také vodu. 

Na zahrádce doplňujeme humus v půdě různými způsoby např.: 

a) hnojení hnojem (výkaly od hospodářských zvířat- koňský, kravský, králičí hnůj…) 

b) hnojení kompostem, který vyrábíme na zahradě např. v kompostérech 

Do kompostu patří: hnůj, posekaná tráva, listí…. 

Do kompostu nepatří: plasty, baterie, noviny…. 

 

c) zelené hnojení – na záhonku vypěstujeme např. řepku olejku, kterou posekáme  

                                      a zaryjeme do půdy 
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Metodika: 

Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. 

Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána ve 5. ročníku. 

Listy si žáci číslují a zakládají do desek. 

Používaná učebnice na ZŠ: Přírodověda pro 5. ročník (Nová škola) 

Inovace spočívá v tom, že pracovní listy umožní zrychlené zápisy z hodin přírodopisu a 

umožní chybějícím žákům rychleji si doplnit zmeškanou látku. 

Tím, že žáci nepíší dlouhé zápisy z hodin, umožní tyto pracovní listy věnovat uspořený čas 

praktickým činnostem (např. výsevům a pěstování rostlin, pozorování a chovu živočichů, 

poznávacím vycházkám do přírody…) 

Pracovní listy poskytnou též dostatek času k procvičování a opakování. 

Navíc umožňují samostatnou práci žáků, aktivní vyhledávaní a doplňování informací 

z učebnice.  

V pracovních listech jsou uvedené pokyny pro žáky. 

 Listy lze vyplňovat společně se žáky na závěr probrané látky nebo je lze i zadat jako 

samostatnou práci, kdy žáci doplňují chybějící údaje podle učebnice. 

Součástí každého pracovního listu je i vyplněný pracovní list pro učitele.  

 

 

 


