
 

 
 
V tejto vzdelávacej aktivite si postavíte vlastný kompostovací kôš. Kompostovanie je 
lacný a prirodzený spôsob, ktorý premení zbytky z vašej kuchyne a niektoré druhy 
komunálneho odpadu na cenné a bohaté na živiny, ktoré zvýšia kvalitu pôdy a tým 
podporia rast rastlín. Biologické kompostovanie je najrýchlejší spôsob ako recyklovať 
odpad z domácností. 

1. Získajte obal - vyvŕtajte drenážne otvory na dne koša a vetracie otvory po 
stranách a jeden do poklopu koša. Kvôli lepšiemu odvodneniu, umiestnite kôš na 
podložke z tehál. Môžete použiť veko z druhého koša, zásobník zachytí všetku 
vlhkosť z koša. 

2. Pridajte vlhkú, priepustnú vrstvu na dno koša - drvené noviny alebo na jeseň 
lístie. 

3. Pridajte červené červíky do koša. 
4. Pridajte do koša zvyšky potravín (zelenina, ovocie, obilniny, kávová usadenina 

a kávové filtre, čajové vrecúška). 
5. Použite kompost ako prírodné hnojivo na vašej záhrade. 

 

 
 
Kuchynský odpad tvorí 20 - 30% z toho, čo v domácnosti vyhodíme.  Miesto toho by sme 
ho mali kompostovať. Tvorba kompostu umožňuje využívať tento druh odpadu inak, než 
ich ukladaním na skládky, kde zaberajú miesto a uvoľňovať metán - silný skleníkový 
plyn. Takže cieľom aktivity je znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládkach a 
vytvoriť si vlastný kompostovací kôš. 
 

 
 
Postavenie kompostovacieho koša bude trvať približne 90 minút. Kompost ale musí byť 
spracovaný červami, ktoré premenia kuchynský odpad a niektorý ďalší komunálny 
odpadom na hodnotné hnojivo tak za dva až tri mesiace. 
 

 
 
Študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o čisté technológie a udržateľnosť a majú 
absolvovaný kompletný modul Nakladanie s odpadmi a recyklovanie. 
 

 
 

Popis vzdelávacej aktivity 

Problém 

Časový harmonogram 

Cieľová skupina 

Cieľ 

Vzdelávacia aktivita Vytvor si svoj kompost  

C-TEST modul Nakladanie s odpadmi a recyklácia 



 

Postaviť vlastný kompostovací kôš a tak zredukovať odpad, ktorý produkujeme v 
domácnosti 
 

 
 
Študenti získajú poznatky o nakladaní s odpadmi a recyklovaní – predovšetkým 
biologické kompostovanie. 
 

 
Autotest je potrebné urobiť 1 až 2 týždne potom, čo ste vybudovali svoj kompostovací 
kôš. 
Otázky: 

1. Červy umierajú alebo sa snažia utiecť? 
2. Nachádza sa tam veľké množstvo ovocných mušiek? 
3. Smrdí váš kompostovací kôš? 
4. Jedlo splesnivelo? 

 
Správne odpovede: 

1. Spodná priepustná vrstva je príliš vlhké alebo príliš suché. 
2. Jedlo je pokazené. 
3. Nie je dostatok vzduchu, je tam príliš veľa potravín alebo spodná priepustná 

vrstva je príliš vlhká. 
4. Príliš ste kŕmil červíkov. 

 

 
 
Internet – skontrolujte si, kde môžete kúpiť červíky. Overte si, ktoré červíky radi jedia 
a ktoré nie. 
 

 
 

 praktické cvičenie 

 vedená skupinová práca/samostatná práca 
 

 
 
Táto vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná jednotlivcom  alebo menšou skupinou 
doma, v škole, na pracovisku. 
 

 
 

 veľký plastový kontajner(y) s krytom 

 vrtačka 

Vzdelávacie výstupy 

Hodnotenie 

Technológia 

Metódy 

Skupiny 

Pomôcky 



 

 noviny/listy 

 voda 

 tehly alebo bloky 

 500 g červených červíkov (oficiálny názov: Eiseniafoetida a Lumbricus rubellus) 
 
 
 


