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ŽIVOČICHŮM 

JI 

JE 

A HOUBY NÍ 

POSKYTUJE 

ČLOVĚK 

A 

VŠECHNY 

PLODINY ÚKRYT 

MNOHA 

NA 

OBDĚLÁVÁ 

PL 1 Význam a ochrany půdy 

Dávno, dávno tomu, žil na jedné zahrádce v podhůří Beskyd krtek Josífek. Tak jako všichni krtci i on byl 

černý, jen bříško měl šedé a na krku měl bílý pruh. Josífek byl velmi zvláštní krtek. Nu, kamarádil se 

totiž s žížaláky. Když se sešli, dlouho si povídali, popíjeli bylinkový čaj, pojídali jablíčka a švestky.  

Jednoho dne se ale nemohli dočkat sester žížalek Aničky a Emilky. Stále 

nepřicházely… 

Až se nakonec objevily a musely všem vyprávět, co se jim přihodilo. Při svých 

toulkách totiž zabloudily na zahradu, kde je uviděl zahradník. Bály se, co s nimi bude. Zahradník však 

věděl, že jsou žížalky moc užitečné. „Vás tady potřebuji,“ řekl a přenesl je do zeleninové zahrady. 

„Pěkně mi tady půdu nakypřete,“ pokračoval a odešel s radostí, že má v zahradě takové pomocníky. 

A všichni, kdo poslouchali vyprávění žížalích sestřiček, se zatoužili do té zahrady podívat. 

 

Úloha č. 1 

Přečti si příběh a odpověz na otázky.  

1. Čím byl krtek Josífek zvláštní?..................................................................................................... 

2. Co měly udělat žížalí sestry v zeleninové zahradě?..................................................................... 

3. Proč se Anička a Emilka zpozdily?............................................................................................... 

Úloha č. 2 

Poskládej z rámečků pravdivé věty o významu půdy. 

                  PRO                       HOSPODÁŘSKÉ                               PĚSTUJE                                 

    

                                ŽIVIN                                                                                        

    

                                          

 

                                                                                                           

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ROSTLINY 

ZDROJEM 
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Hubení i užitečných 

půdních druhů 

NADMĚRNÉ 

HNOJENÍ                           

Zasolování půdy 

ZPEVŇOVÁNÍ 

BŘEHŮ 

VYSAZOVÁNÍM 

VHODNÝCH 

DŘEVIN 

 

OBDĚLÁVÁNÍ 

PŮDY TĚŽKÝMI 

STROJI 

Úloha č. 3 

Vyber z nabídky A možnosti, čím může být půda ohrožena, a ke každé vyber i pro půdu negativní 

důsledky, B. Z vybraných možností a důsledků vytvoř plakát s názvem Příčiny ohrožení půdy a dokresli 

obrázky činností, které je vyjadřují. 

A Příčiny ohrožení půdy 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

   

   

  

B Negativní důsledky  

 

 

 

 

 

 

Zvýšená eroze (odnos 

horních částí půdy) 

Ničení organismů 

žijících hlouběji v 

půdě 

Stlačování půdy 

a snižování schopnosti 

zadržet vodu 


