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Je to fosilie?
Téma: Vývoj organismů na Zemi

Naučte se rozpoznat, co je a co není fosilie

 praktická aktivita s obrázky či vzorky, 
které vám pomohou určit, co je fosilie 
a co ne.

 Sdělte žákům tyto defi nice:
Fosilie (zkamenělina): jakákoli dochovaná 
známka minulého života starší než 10 000 let.
Pravé fosilie: pozůstatky těl rostlin 
a živočichů.
Ichnofosilie/fosilní stopy: stopy po činnosti 
fosilního organismu svědčí o přítomnosti 
živočicha či rostliny; nezůstala tam jejich 
zkamenělina, ale stopy po lezení nebo vrtání 
do dna, otisky končetin či zubů, známky 
kořenů. 

 zadejte žákům úkol:
Teď když víte, co to jsou fosilie, můžete 
roztřídit obrázky či vzorky do tří skupin 
a označit je: (1) pravá fosilie, (2) ichnofosilie, 
(3) nejde o fosilii. (Cedulky můžete předem 
připravit a rozdat  žákům.)
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 Mohou být za fosilie pokládány následující předměty?
 stopy podobné lidským, nalezené v bahně na severu liverpoolu ve velké Británii, staré 4000 let (nejsou dostatečně staré, aby to byla ichnofosilie);
 přejetá veverka (nejde o fosilii, není to dostatečně staré);
 3500 milionů let stará buněčná vlákna (pravá fosilie);
 zkamenělý pařez (pravá fosilie);
 stopa po lezení trilobita v hornině staré 500 milionů let (ichnofosilie);
 tmavé větvičkovité dendrity zbarvené manganem a železem (nejde o fosilii – není to vytvořeno živým organismem);
 oblázek z pláže s dírami vyvrtanými mořskými organismy (pravděpodobně nejde o fosilii, pokud k provrtání nedošlo před více než 10 000 lety; v tom případě by to byla ichnofosilie);
 obrys lidského těla dochovaný v sopečném popelu v pompejích (není dostatečně staré, aby to byla fosilie  – Vesuv vybuchl a pohřbil Pompeje v roce 79);
 kus kůže dinosaura (pravá fosilie).

zkamenělá kost 
pravá fosilie

lískové oříšky
nejde o fosilii, ale živý organismus

zkamenělé dřevo
pravá fosilie

zkamenělá vápnitá schránka 
pravá fosilie

bahenní praskliny
nejde o fosilii; důkaz suchého prostředí, nikoli důkaz života

zkamenělé zuby 
pravá fosilie

stopy dinosaura 
ichnofosilie

hmyz v jantaru 
pravá fosilie
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 zkamenělá kost 
 lískové oříšky 
 fosilní dřevo 
 fosilní schránka
 bahenní praskliny
 fosilní zuby
 stopy dinosaura 
 hmyz v jantaru 

8–16 let 20 minut

Žáci dovedou:
 rozlišit, co je a co není fosilie;
 uvědomit si, na jakých kritériích toto rozhodnutí závisí.
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další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
zkameněliny neboli fosilie jsou důležitým zdrojem poznání historie země. Nejčastěji se uchovají tvrdé části 
organismů, jako jsou zuby, kosti, skořápky vajec a krunýře. důležité je pochopit, kdy jde skutečně o fosilii 
a kdy nikoliv.

zamyslete se nad tím, jak nejlépe byste po sobě mohli zanechat známku svého života pro budoucnost. aby byla 
klasifi kována jako fosilie, musela by přetrvat déle než 10 000 let!

 Fosilie jsou pozůstatky či stopy živočichů a rostlin, 
které jsou starší než 10 000 let.

 Nejčastěji se dochovají tvrdé části organismů, jako 
jsou zuby, kosti, skořápky vajec či krunýře.

 Studiem fosilií a fosilních zbytků se zabývá 
paleontologie.


