
Základná škola, Hlavná 121, 056 01 Gelnica 

Metodický list 

Téma: Potravinový odpad 

Aktivita: Vytvorenie  vermikompostéra 

Cieľ aktivity: Biologicky rozložiteľný odpad tvorí 30 – 45 % hmotnosti komunálneho odpadu. 

Okrem klasických kompostérov, ktoré má väčšina domácnosti na záhrade sa do popredia 

dostáva tzv. vermikompostér, ktorý má podobný efekt a môžeme ho mať i doma v obývačke. 

Cieľom aktivity oboznámiť žiakov s novým „iným“ druhom kompostovania na aký sú 

zvyknutí. 

Vyučovací predmet, ročník, téma: 

Pracovné vyučovanie:  4. ročník 

Technika, Svet práce: 5. – 9. Ročník 

Téma: Pestovanie rastlín, plodín 

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

(Štátny vzdelávací program pre 1. a 2.  stupeň základných škôl)  

Pomôcky: vermikomostér ( ak nemáme, môže to byť staršie akvárium, nádoba), kalifornské 

dážďovky, drevené hobliny, rolky z toaletného papiera, noviny, poprípade kartónové obaly 

nasekaná tráva, lístie, šupky zo zemiakov, banánov, jabĺk 

Príprava:  

✓ diskusia na tému kompostovanie 

✓ oboznámenie žiakov z vermikompostérom 

✓ príprava vlastného kompostéra 

✓ čím kŕmiť dážďovky - poučenie 

Postup/realizácia: 

1. Úvodná časť, motivácia 

o Rozhovor so žiakmi o kompostovaní, spôsoboch kompostovania, význame 

kompostovania 



o  Sledovanie krátkeho videa na youtube, ktoré informuje o kompostovaní 

priamo v interiéri domácnosti 

 

2. Hlavná časť(fixačná): vytvorenie vlastného vermikompostéra 

Po prezretí videa sme si zhrnuli údaje o vermikompostovaní. Žiakom sa tento typ 

kompostovania zapáčil. Zhrnuli sme si postup jeho zavedenia a pustili sa do jeho 

samotnej realizácie. 

Vermikompostér potrebuje uhlík, nainfikovaný substrát, stravu. Uhlík: noviny /nie 

lesklý papier/, rolky toaletného papiera, použité papierové utierky na ruky. 

Nainfikovaný substrát: stará zemina, opadané lístie, tráva. Zeminy nedávame veľa, 

zeminu, resp. kompost tvoria dážďovky uhlíkového materiálu a výlučkami kompostu, 

ktoré produkujú spotrebou stravy. Strava: zemiakové šupky, mrkvové šupky, 

banánové šupky, jablká šalát, uhorky, cvikla, rajčiny, všetka zelenina okrem 

aromatických. Čím menšie kúsky, tým lepšie. Kŕmime ich každé 3-4 dni. Pre úpravu 

PH substrátu pravidelne sypeme drvené vaječné škrupiny. 

Po zavedení vermikompostéra sme vytvorili informačné tabuľky, čo dážďovkam chutí 

a čo im neprospieva, zalaminovali ich a spolu s vermikompostérom umiestnili na 

chodbu v budove školy 

 

3. Záverečná časť: vyhodnotenie aktivity, pochvala žiakom 

Zhrnutie: 

Vedieť, že kompost v porovnaní s inými hnojivami obsahuje veľké množstvo výživných látok. 

Regeneruje pôdu, to znamená, že výrazne zlepšuje  vlastnosti pôdy vyčerpanej dlhodobým 

používaním chemických postrekov a hnojív. Vedieť o rôznych možnostiach kompostovania. 

Vermikompostovanie umožňuje človeku odbremeniť našu planétu a spoločnosť od 

zásadného počtu kilogramov bioodpadu ihneď. Nehovoriac o tom, že bioodpad, ktorý 

produkuje každá domácnosť, je odpad s najväčšou hmotnosťou, pretože obsahuje vysoký 

podiel vody, ktorá z neho robí odpad s najväčším dopadom na uhlíkovú stopu. Z bioodpadu si 

navyše vyrobíte jedno z najlepších prírodných hnojív pod slnkom. Kompostovaním 

nevytvárame odpad. Organickú hmotu vraciame späť do prirodzeného kolobehu a 

premieňame ju na čierne zlato. 



Prílohy:   

A- Príprava podstielky 

B- Príprava stravy 

C- Vytlačenie informačných tabuliek, umiestnenie vermikompostéra na chodbu školy 

 

A -Príprava podstielky   

  

B- Príprava stravy 

     

C- Vytlačenie informačných tabuliek, umiestnenie vermikompostéra na chodbu školy 

   


