


Při našem pátrání po hmyzí 
říši na školní zahrad ě  jsme 

na kompostu náhodou 
narazili na žížalu, která nám narazili na žížalu, která nám 
vypráv ěla svůj příběh. A já 
vám ho te ď budu vypráv ět 

také.



Byla jednou jedna žížalka…



…a ta byla opravdu moc smutná…..



..našla totiž semínko a nev ěděla si s ním rady, 
nedokázala ho zasadit, protože nem ěla žádné ťapičky 
ani paci čky…a tak pátrala, kdo by jí pomohl..



..potkala ježka..



…ježku, ježe čku, 
pomoz mi zasadit 
semínko



..blázníš?..to nem ůžu..



…mám plno práce ..musím b ěžet….



Žádala tedy Žádala tedy 
motýlka…



..motýlku, prosím 
tě, pomoz mi 
zasadit semínko..



..jóó, to 
nemůžu…



…já musím létat nad 
celou zahradou..



…takhle 
roztáhnu 
křidélka, vidíš….



…a letííííím…



….poprosila o pomoc berušku..



beruško, prosím t ě, 
pomoz mi zasadit 
semínko…



..děvenko, to nejde…



..musím se vyparádit na bál..



…celá utrápená, potkala krtka…



…krtku, 
krte čku, poj ď 
mi pomoci 
zasadit 
semínko…



..vidíš tu lopatku?..



…musím hloubit 
v zemi cesti čky…



..žížalka zůstala se svým trápením op ět 
sama..



…náhle  se 
objevila víla 
Zahradni čka, 
pohladila 
utrápenou 
žížalku a 
povídá..povídá..



..netruchli, 
žížalko, já ti 
pomůžu 
zasadit tvé 
semínko..



…vezmeme semínko a pustíme se do práce…



…musíme p řipravit 
místečko…



…tááák, vidíš…



…ješt ě trošku…



…teď ho sem 
položíme…



…maličko urovnáme…



…pěkně zahrabeme…



…půdu p řitla číme…



…ufff, už to bude..



…hotovo…



…jsme jedni čky…



…povedlo se…



…už nemusíš být smutná…



…teď budeme jenom čekat..



…semínko p ěkně zalévat…



…a zalévat…



…až jednoho dne….
přišel ten správný čas…



.. Zahradni čka vytáhla rostlinku 
ze země…



…júúú, 
podívej, co 
nám 
to vyrostlo….



…krásná ředkvi čka…



…jupíí, to jsme 
šikulky…



…když zví řátka uvid ěla 
tu dobrotu, 
začala žížalku prosit a 
žadonit…dej nám 



…ale vždy ť vy jste mi v ůbec nepomohli…



…my ti, žížalko, slibujeme, 
že už nebudeme myslet jen na sebe a 
vždy kamarád ům pom ůžeme…



…tak si na váš slib plácneme…



…žížalka pak dala ochutnat berušce…



…motýlkovi..



…i krte čkovi…



…sama si také kousek vzala..



…a ani na vílu Zahradni čku nezapomn ěla…



…a to je š ťastný konec p říběhu žížalky 
ze školního kompostu .
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