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POKUSY

Určování nerostů – používejte své smysly!

 Vysvětlete žákům, že geologický 
materiál lze zkoumat mnoha způsoby. 
Pokusí se určovat nerosty, ale poslepu 
– budou mít zavázané oči!
Použijte exempláře jakýchkoliv nerostů, 
které máte k dispozici. Dbejte na to, aby 
vzorky nerostů nemohly žáky nikterak 
ohrozit, např. toxicitou či ostrými hranami.

 Dvanáct kusů nerostů, z nichž jeden 
druh se vyskytuje dvakrát, rozdělte na čtyři 
podnosy a zakryjte. Žáky rozdělte do čtyř 
skupin a požádejte je, aby si prostudovali 
klíč k určování nerostů, který jste předem 
připravili. Vysvětlete jim odborné termíny 
použité v textu pomocí názorných obrázků 
minerálů.
V každé skupině si žáci zakryjí oči, kromě 
jednoho; ten odkryje podnos a předčítá 
jednotlivé kroky klíče. Žáci se rozhodují, 
jakou odpověď v každém kroku zvolí, 
dokud neurčí nerost. Poté podnosy opět 
zakryjte a posuňte o skupinu dál. V každém 
kole se zároveň vystřídají „vidící“ žáci.
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Schéma prostřídání nerostů ve čtyřech skupinách. V každém kole se skupina nerostů vystřídá. Pro každou 
skupinu žáků jsou přichystány tři různé nerosty, jeden se opakuje (označen X).   

Téma: Horniny a nerosty

Nerosty potmě: určujte nerosty bez pomoci zraku
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KLÍČ K URČOVÁNÍ NEROSTŮ
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Kroky Vlastnost Nerost 

1
běžná hustota (přibližně jako křemen) jdi na 2

mnohem větší hustota, než je běžné jdi na 8

2
na omak mýdlový; snadno se změní v prach; bez zápachu  mastek 

není na omak mýdlový jdi na 3

3
lámavý a páchne po síře síra 

nepáchne po síře jdi na 4

4
nehtem lze odškrábnout ohebné šupinky slída 

nelze nehtem odškrábnout ohebné šupinky jdi na 5

5
snadno se poškrábe nehtem sádrovec 

nelze snadno poškrábat nehtem jdi na 6

6
krystaly jsou sloupcovité a hranaté, s pyramidovým zakončením křemen 

krystaly mají stejné rozměry jdi na 7

7
krystaly mají tvar krychle fluorit 

krystaly mají klencový tvar (jako deformovaná krychle) kalcit 

8
nerost má zhruba třikrát větší hustotu, než je běžné galenit 

nerost má zhruba dvakrát větší hustotu, než je běžné jdi na 9

9
je magnetický magnetit 

není magnetický jdi na 10

10
povrch nerostu je hrbolatý, bez ostřejších hran hematit 

povrch nerostu je stupňovitý baryt 
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 pro skupinu šestnácti žáků potřebujete sadu 
dvanácti nerostů, z nichž jeden se vyskytuje 
dvakrát

 sada fotografi í pro každou skupinu žáků sloužící 
k vysvětlení některých užívaných termínů

 podnosy a látky na zakrytí 
 klíč k určování nerostů, s jehož pomocí lze určit 
všechny připravené nerosty, vytvořený podle 
příkladu v tabulce

 malý, ale silný tyčový magnet 
Poznámka: Ujistěte se, že všechny nerosty jsou 
netoxické a že nemají sklon k vytváření vláken, jako 
např. azbest. Důrazně upozorněte žáky, ať žádný 
z nerostů neochutnávají.

11–18 let 30 minut, 
navíc k tomu čas pro diskusi 

Žáci dovedou:
 uvědomit si, že k identifi kaci neznámých předmětů užíváme několika smyslů najednou;
 zapojit při orientaci v neznámé situaci i další smysly a nespoléhat jenom na zrakové vjemy;
 spolupracovat ve skupině a pomáhat si v osvojení nových poznatků;
 zapamatovat si snadněji vlastnosti různých nerostů, když je sami zkoumají.
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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
Díky této aktivitě si žáci uvědomí, že nerosty čili minerály jsou homogenní pevné látky, které mají určité 
chemické složení a jemu odpovídající fyzikální vlastnosti. Tyto vlastnosti je dobré znát už proto, že z minerálů 
jsou tvořeny horniny.

 Nechte každou skupinu sestavit seznam určených nerostů na tabuli či obrazovce a porovnejte výsledky.
 Vyzvěte žáky, aby vymysleli vlastní způsob určování nerostů.
 Popovídejte si s žáky o nesnázích při určování nerostů, s nimiž se setkali. 
 Zeptejte se žáků, s jakými problémy se musejí vyrovnávat nevidomí lidé v běžném životě, a veďte je 
k empatickému přístupu k nevidomým lidem v jejich okolí. 

 Aktivitu lze obměnit použitím zkamenělin.

 Nerosty neboli minerály jsou přírodní 
anorganické sloučeniny (někdy i jednotlivé 
prvky) s určitým chemickým složením 
a atomovou strukturou.

 Nerosty vykazují přesně defi nované fyzikální 
a chemické vlastnosti.

 Běžné nerosty se dají určit pomocí smyslů 
či jednoduchými testy.

 Většina nerostů je krystalická a jsou na nich 
jasně patrné krystalové nebo štěpné plošky.

 Horniny jsou směsi různých nerostů,
mohou obsahovat úlomky jiných hornin či 
zkameněliny. 


