Historie těžby nerostných surovin
metodika pro učitele

Projekt
vznikl
podpory:
Projekt
vznikl
za podpory:
Projekt
vznikl
za za
podpory:
Jméno:

Jméno:

Škola:

Škola:

Datum:

Datum:

Metodika pro učitele

Historie těžby nerostných surovin

Cíl
Informovat žáky o problematice těžby nerostných surovin, také o její
historii, jak moc ovlivnila životy našich předků a vývoj celé naší
země. Zopakování již nabytých informací z kapitoly o nerostných
surovinách a propojení do historických souvislostí. Naše země má
velkou tradici těžby nerostných surovin a v minulosti jsme mnoho
z našich ložisek vytěžili, ale přineslo to českým zemím velkou slávu
a bohatství a my jsme si dali za cíl co nejzábavnější formou sdělit
žákům všechny tyto informace a přímou návaznost mezi nerostným
bohatstvím a blahobytem země. Také jsme chtěli přiblížit kdysi tak
slavnou hornickou profesi a poukázat na problematiku těžebních
limitů a ochrany přírody.
Rozvíjené dovednosti
Rozvíjení logického a kritického myšlení a pozorovacích
schopností, tvorba vlastního názoru na základě nově získaných
poznatků. Samostatné vyhledávání informací a jejich posouzení.
Práce s mapou a historickými událostmi a propojování znalostí
do souvislostí – mezioborové propojení. Rozvíjení fantazie
a zručnosti při plnění herních úkolů.
Pomůcky
• Pracovní listy, psací potřeby, pokud možno počítač s přístupem
na internet – pro případné dohledání některých obrázků
a doplňujících informací a zhlédnutí krátkých filmů
• Přístup na internet, popřípadě tiskárna, nůžky, papír, lepidlo
a psací potřeby pro úkol „Cesta od těžby nerostné suroviny
po finální produkt“
• Geografická nebo geologická mapa ČR, kam budou žáci
umísťovat jednotlivé nerostné suroviny na kartičkách, nůžky
na rozstříhání
• Kartičky a nůžky pro hru Zahrajte si na horníka

Práce s pracovním listem
• Celé pracovní listy jsou spíše opakováním a shrnutím kapitoly o nerostných
surovinách. Více prostoru je věnováno právě historickým faktům a událostem
spojeným s těžbou nerostných surovin. Tento pracovní list neobsahuje mnoho
cizích výrazů ani složitých pasáží, myslím si, že bude pro děti dobře stravitelný.
• Úvodní kapitola vás zavede do tématu z historického hlediska, dozvíte se zde,
jaký význam měla těžba nerostných surovin pro lidstvo a jeho další vývoj.
Na 3. straně vás čeká opakování již známých pojmů, jako jsou rudy, nerudy
a energetické suroviny. Z dalších stránek na vás dýchne trocha historie. Dozvíte
se, kde se u nás poprvé začalo těžit stříbro, ale také uranové rudy, přečtete si
věštby kněžny Libuše, které se opravdu vyplnily. Vyzvěte děti, aby dané lokality,
o kterých věštila Libuše, našly na mapě ČR; pokud se nacházejí v blízkosti vaší
školy, neváhejte a uspořádejte tam výlet (viz doplňující hry a tipy).
• Následující část se věnuje hornictví a všemu, co s ním souvisí, od pozdravu
přes hymnu, hornický znak až po vysokou hornickou školu. Tuto kapitolu
můžete více rozvést, zejména pokud bydlíte v oblastech, kde má hornictví
tradici. V pravé liště najdete i text staré hornické písně, můžete si ji zkusit
s dětmi zazpívat. Na straně 7 a 8 vás čeká malá hornická encyklopedie,
abyste se lépe orientovali v hornické mluvě a věděli, co si pod jednotlivými
pojmy představit. Na straně 8 také naleznete obrázek pískovny, ke kterému se
pojí opakovací otázka. Děti by měly zvládnout na ni odpovědět.
• Strana 9 je věnována obnovitelným a neobnovitelným zdrojům. Uspořádejte
s dětmi na toto téma diskuzi (viz doplňující hry a tipy). V pravé liště najdete
odkaz na hornickou knihu, která je však spíše pro opravdové nadšence
do geologie, mineralogie a hornictví. Internetový odkaz naleznete
v doplňujících hrách a tipech. Na další straně se dočtete o historii těžby
nerudních surovin jako je sůl, vápence a jíly. Čekají vás zde také zajímavosti
o původu názvu města Slaný a o solné stezce. Pro zpestření najdete
v doplňujících hrách a tipech odkaz na vtipné video japonských makaků, jak
si omývají a solí brambory mořskou vodou.
• Další kapitola vás provede historií těžby stříbra, cínu a zlata. Obsahuje mnoho
nových informací a zajímavostí, ale také opakování již známých faktů. Na straně
13 je tabulka s údaji o množství vytěženého stříbra, které mnohé ohromí.
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Vše je doplněno fotografiemi ze starých důlních děl, které jsou zároveň
pozvánkou na pěkný výlet. Strana 15 je věnována Jáchymovu a v pravé liště vás
možná překvapí informace o Janu Amosu Komenském. Další strana nás seznámí
s těžbou železných rud a plynule naváže na příbramský revír. Najdete zde také
zajímavou informaci o českém podnikateli, který zkrachoval kvůli tomu, že si
neuvědomil, že není důležité pouze množství rudy, ale také obsah železa v ní.
• Na stranách 18 a 19 se dozvíte zajímavosti o těžbě zlata, v pravé liště se dočtete,
jak se podváděli majitelé dolů. Další strany jsou věnovány těžbě jiných kovů.
O uranu se dočtete na straně 20. Pokud jste z okolí Jáchymova, doporučuji
navštívit zdejší muzeum, kde se děti dozví nejen o minerálech, které se zde
těžily, ale také o temné stránce našich dějin a pracovních táborech. Další
naše uranové ložisko leží poblíž Stráže pod Ralskem, zde se nabízí jiný úkol
(viz doplňující hry a tipy). Příbramský revír byl velmi bohatý na různé druhy
minerálů, takže se sem opět vrátíme za těžbou zinku, manganu a olova.
• Poslední kapitola patří nerudním surovinám, které se těží stále a mají
budoucnost. V poměru k rozloze naší země máme velmi mnoho těchto
surovin a dosti je využíváme. Pokud se v blízkosti vaší školy nachází nějaký
lom na nerudní stavební suroviny, určitě se jim více věnujte, můžete si
i vyrobit fotodokumentaci barevných stavebních kamenů, nebo navštívit
nějaký lom poblíž. Pokud máte možnost zajistit si exkurzi do takového lomu
i s průvodcem z řad zaměstnanců, určitě ji využijte, je to pro žáky většinou
pěkný zážitek. Nemáte-li v okolí žádné lomy na dekorační kameny, stačí
vyrazit do ulic a porozhlédnout se kolem sebe.
• Na straně 22 vás čeká úkol, tak neváhejte a vyjděte s dětmi do města a foťte
a zkoumejte dlažby a obklady domů a pokuste se je i správně určit. Vy, co
jste ze západních Čech, se určitě zaměřte na těžbu kaolinu a výrobky z něj.
Na straně 25 se dočtete, že nejen kámen se dá využít, ale i zdánlivě zbytečné
a nepoužitelné jíly mohou být velkým bohatstvím. Tuto kapitolu můžete více
rozvést, popovídat si o starověkých kulturách, jak a z čeho stavěli své příbytky.
Také si můžete povyprávět o nepálených cihlách vepřovicích a jejich vlastnostech
a možnostech využití. Odkaz, kde čerpat informace, najdete v doplňujících
hrách a tipech. V pravé liště se dozvíte zajímavost o tzv. diatomitu. V neposlední
řadě se také zaměříme na těžbu vápenců, která má v našich končinách dlouhou
historii, a doufejme, že i dlouhou budoucnost. Obecně doporučuji se více zaměřit
na suroviny, které se v okolí vašeho města těží a ostatní probrat okrajově.
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• Poslední kapitola se zabývá těžbou uhlí a energetických surovin, které byly
probírány podrobně v pracovních listech o nerostných surovinách
v minulém roce. Na děti zde čekají otázky, které jistě snadno zodpovědí.
Poslední strana vybízí k přemýšlení o našich zásobách a jejich využitelnosti
a o ekologické stránce těžby a bilanci, co můžeme těžbou získat nebo
naopak ztratit. Můžete s dětmi uspořádat diskuzi na téma prolomení
těžebních limitů. Otázky na straně 30 vás mohou navést k přemýšlení
o mnohých aspektech těžby a dalšího zpracování surovin.
• Pokud budete chtít listy odlehčit, v doplňujících hrách a tipech naleznete
návod, jak na to. Přeji spoustu zábavy a nových objevů při procházení
pracovních listů a práci na miniprojektu.

Doplňující hry a tipy
Úvodní povídání

Před rozdáním pracovních listů si s žáky popovídejte o tom, co vědí o těžbě
nerostných surovin, o některých historických událostech (války, průmyslová
revoluce), které byly přímo spojené s nějakou nerostnou surovinou. Zda mají
představu, co vše se u nás těží a jakým způsobem dále suroviny využíváme.

Cesta od těžby nerostné suroviny po finální produkt

Cílem této činnosti je aktivně vyhledávat informace a fotografie na internetu
a propojení jednotlivých úseků zpracování nerostných surovin.
Rozdělte žáky do skupinek a každé zadejte jednu ze surovin, např. stříbro,
zlato, vápenec, cín.
Každá skupina bude mít za úkol detailně prozkoumat jednu surovinu, zjistit,
jak se surovina zpracovává, co vše potřebujeme, abychom ji vůbec mohli
zpracovat. Poté dohledají obrázky, které můžete vytisknout, nalepit a spolu
s vašimi popisky vytvořit takové malé leporelo.
Ze společných prací vytvořte výstavku.

Práce na internetu

Popovídejte dětem o problematice těžby uranu ve Stráži pod Ralskem,
mohla by vám pomoci kniha o Českém uranu nebo dokument ČT (viz
odkazy na str. 4). Vyzvěte je, aby zjistily co nejvíce informací o samotném
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způsobu těžby a také o následcích, které zanechala v krajině. Informace,
které zjistíte, si poté společně projděte a dalším úkolem bude přijít na to,
jak se tato katastrofa řeší a jakým způsobem probíhá rekultivace a záchrana
území po těžbě. Můžete si také popovídat o tom, jak nám těžba ničí
přírodu, ale také se dají najít pozitiva. Místa bývalých povrchových lomů
po opuštění zarůstají a povětšinou zajímavými druhy rostlin, za kterými se
stahují i živočichové, a my pak můžeme ze starých lomů mít krásná výletní
místa s faunou a flórou, která je pro dané území jedinečná.

Zahrajte si na horníka

V příloze naleznete vytištěné kartičky s obrázky nerostných surovin
a zároveň také různých nástrojů potřebných k těžbě. Úkolem žáků bude
tyto kartičky rozstříhat a pokusit se určit, který nástroj patří ke které
surovině.
Hru si můžete zahrát tak, že každý z žáků dostane do ruky jeden nástroj a jeho
úkolem bude vybrat surovinu, kterou by díky tomuto nástroji mohl těžit. Nebo jako
klasické pexeso – všechny kartičky otočíte lícem dolů a budete hledat dvojice.

Nerostné suroviny – práce s mapou

Při práci s mapou si žáci osvěží své znalosti ze zeměpisu. Rozdejte jim
geografickou nebo geologickou mapu České republiky. V příloze najdete
kartičky s názvy nerostných surovin, které se u nás těží a úkolem dětí bude
tyto kartičky umístit na mapu a dopsat název revíru (v případě, že budete
používat geologickou mapu, bez měst), každá může mít i více umístění,
proto nemusí být mapy dětí totožné.

Povídání o soli

V České republice sice ložiska soli nemáme, ale nedaleko v Rakousku poblíž
města Salzburg (jak již jeho název napovídá) se skrývají v horách obrovské
zásobárny soli kamenné, která se zde těžila již za dob Keltů. Pokuste se
vyhledat další informace o městě Salzburg, čím je také známé. Vyvstává mi zde
jedna otázka, jak vzniklo toto krásné a bohaté město, z čeho místní financovali
tak nákladné a okázalé stavby? (Mohl by pomoci odkaz dále.)
Poptejte se žáků, zda si vzpomínají na nějakou pohádku, kde sůl hrála hlavní
roli, a také jestli si dovedou představit život bez této suroviny. Také si můžete
povyprávět, jak je pro nás a zvířata důležitá, zmínit myslivecký výraz liz.
Pokuste se najít odkud a kam vedla prastará solná stezka a zakreslit ji do mapy,
kde již máte z předchozího úkolu umístěné nerostné suroviny naší země.
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Internetové odkazy
• Zajímavá stránka o těžbě zlata na Mokrsku
http://www.slapyreport.cz/content/tezba-zlata-v-mokrsku-znovu-na-scene-pisifrancouzi
• Odkaz na stránky o problematice další těžby hnědého uhlí v ČR
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_
limity_t%C4%9B%C5%BEby_hn%C4%9Bd%C3%A9ho_uhl%C3%AD_v_
severn%C3%ADch_%C4%8Cech%C3%A1ch
• Krátké video o těžbě uhlí v severozápadních Čechách
http://www.youtube.com/watch?v=SWxjgvb4SMw
• Dokument ČT o uhelných ložiscích na Ostravsku, cca 25 min
http://www.youtube.com/watch?v=ZLQfOG2sKU0
• Dokumenty ČT, seriál Podzemní Čechy
http://www.youtube.com/watch?v=Ekivn-Qi6bU&list=PLA83EAD24E59E2FB1
https://www.youtube.com/watch?v=1grpZ2bu1AY těžba uranu
https://www.youtube.com/watch?v=zCBQteeJdLQ těžba zlata
https://www.youtube.com/watch?v=11WsH43qMno těžba stříbra
https://www.youtube.com/watch?v=QAwET5R6h2A těžba kaolinu
• Krátký úsměvný dokument o kolonii makaků, kterým už nechutnaly sladké
brambory a banány
https://www.youtube.com/watch?v=uZ8HCdgEwCs
• Odkaz na stránky o soli a historii její těžby
http://www.lomyatezba.cz/2013/2013-2/item/349-sul-kamenna-halit
• Oficiální stránky solných dolů v Rakousku v AJ, nebo NJ
http://www.salzwelten.at/en/hallstatt/saltmine/
• František Lepka: Český uran 1945–2002 – neznámé hospodářské a politické
souvislosti
Kniha vám poskytne ucelený obrázek o problematice těžby uranových rud
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Příloha Zahrajte si na horníka
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14.

Klíč:
1. černé uhlí – těžba
2. hnědé uhlí – rypadlo
3. zlato – rýžovací pánev
4. stříbro – těžba
5. uran – těžba louhováním kyselinou
6. zemní plyn – těžba
7. ropa – těžba

8. vápenec – těžba, velkolom
9. písek – těžba, pískovna
10. jíly – těžba
11. kaolinit – těžba
12. granit – těžba, kamenolom
13. grafit – těžba
14. železná ruda – těžba, lom
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Klíč:
černé uhlí
hnědé uhlí
zlato
stříbro
uranová ruda – smolinec
zemní plyn
ropa
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vápenec
písek
jílovce
kaolinit
granit
grafit
železná ruda
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