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Cíl: 

Uvědomění si pojmu historie v geologii, propojení znalostí o pohybu kontinentů 
a zasazení do geologických období. Podpoření svobodného úsudku a logického 
myšlení při plnění úkolů. Vizualizace a zhmotnění učební látky pro snadnější 
zapamatování formou zážitku. Zlepšení orientace na mapě geogra� cké i geolo-
gické a přiblížení umění čtení v mapách. Samostatné vyhledávání informací 
a podpoření zvídavosti a kritického myšlení.

Rozvíjené dovednosti:

Prohlubování znalostí o geologické minulosti našeho území a orientace na dvou 
typech map. Rozvíjení kritického myšlení, vnímavosti a propojování vědomostí 
do logických souvislostí a schopnost popsat v příběhu vývoj našeho území. 
Kreativita a zručnost při plnění miniprojektu a doplňujících her. Rozvíjení myšlení 
a vedení k samostatnosti.

Pomůcky:

 ● Pracovní listy, psací potřeby, počítač s přístupem na internet. 

 ● Obrázek geologické časové osy, psací potřeby, papír nebo tabule na zapisová-
ní myšlenek při brainstormingu.

 ● Velký papír (může být i balicí), vytištěné obrázky, které máte v příloze, geolo-
gická nebo geogra� cká mapa, nejlépe ve formátu A3, doporučuji zalaminovat, 
aby se na ni dalo psát lihovým � xem, lepidlo, psací potřeby, nůžky, pravítko na 
vytvoření interaktivní geologické mapy ČR. 

 ● Počítač s přístupem na internet a tiskárna pro doplňující aktivitu k mapě.

 ● Vytištěné fotogra� e českých hradů, lepidlo, psací potřeby, nůžky, pravítko pro 
aktivitu „České hrady na sopkách“.

 ● Vzorky hornin, papír, lepidlo, psací potřeby, nůžky, pravítko na hru párování 
hornin s geologickou historií.

 ● Rozličné pomůcky od papíru, výtvarných potřeb, sochařské hlíny, přes kostý-
my po vzorky hornin pro splnění kreativní doplňující hry.

 ● Pročtěte si pracovní list, popřemýšlejte, které informace chcete s dětmi probrat po-
drobněji, nad kterými se pozastavíte a které naopak jen zběžně projdete. Toto téma je 
složité na představivost a propojování informací, proto je důležité používat geologic-
kou mapu a naučit děti dobře se v ní orientovat. Napomohou vám také obrázky, které 
přibližují faunu a � óru různých geologických etap našeho území pro lepší imaginaci. 
V doplňujících hrách najdete nápady, jak si toto téma zpestřit zážitkovou formou či 
jak ho poupravit a odlehčit pro slabší žáky. Doporučuji vytvořit jako výstup z tohoto 
tématu interaktivní mapku, dětem se díky tomu zakotví hodně informací a budou mít 
větší přehled, a ještě vám zbyde pěkná výzdoba do třídy nebo na chodbu, se kterou se 
můžete pochlubit i ostatním spolužákům.

 ● Úvodem je pro vás připraveno malé opakování geologických pojmů, které budou po-
třebné k pochopení daného tématu. Možná žáky překvapí, kolik různých druhů kra-
jin se na našem území vyskytovalo, ale nemusí mít strach, vše je v následujících ka-
pitolách blíže vysvětleno. V levém sloupečku najdete zajímavost – velký objev, který 
ovlivnil zkoumání a následné poznatky v geologii. Zajímavost je doplněna o otázku, 
jejíž zodpovězení bude vyžadovat přístup na internet. Dále vás seznámíme s geologic-
kou stavbou našeho území, z jakých jednotek se skládá a jaké jsou mezi nimi rozdíly. 
Pro názornější ukázku a lepší představivost se vám bude hodit velká geologická mapa 
s přesahem jednotek přes naše hranice. Levý sloupek nabádá k zamyšlení, jak je to tedy 
s příkrovy na jižní Moravě, a vybízí k novým objevům.

 ● Další část se věnuje podrobnému časově posloupnému dění na našem území. Je zde 
vysvětlen pojem orogeneze a její projevy na zemském povrchu, následuje rozdělení 
historických událostí mezi dvě hlavní orogeneze. Vše je doplněno o opakující se otáz-
ku na téma desková tektonika. Při této příležitosti si můžete udělat malý pohled zpět 
a zopakovat si další termíny, které s deskovou tektonikou souvisí. Taková vsuvka pomá-
há uvědomovat si, že vše je vzájemně propojeno. Další strana se věnuje kadomské oro-
genezi, je doplněna o mapku a fotogra� i vzorku horniny z tohoto období. Pokud máte 
podobný slepenec ve sbírkách, nechte jej kolovat mezi dětmi. Následuje orogeneze 
variská, mnohem výraznější, též doplněna o ukázky hornin. Zde vás také čeká otázka 
k zamyšlení, kterou si zodpovězte společně. Dílem orogeneze jsou rovněž karpatské 
příkrovy, o kterých se dočtete na straně 7, odpovědi na otázky doporučuji vyhledávat 
společně na internetu, popřípadě doplnit obrázky daných lokalit, můžete si je též za-
nést do interaktivní mapy.

 ● Sopečné činnosti se věnuje další kapitola, opět v časově posloupném dění od kam-
bria až po třetihory, doplněna fotografiemi současné krajiny a vzorků sopečných 
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hornin. Pokud nelze vyrazit za vzorky do terénu, prozkoumejte sbírky, vyberte 
si vulkanické horniny a zopakujte si něco z petrologie. Můžete si také připravit 
krátké povídání o zbytcích vulkanické činnosti na území ČR a jak se projevuje, ob-
zvláště pokud jste z oblasti s výraznými vulkanickými prvky nebo dokonce z okolí 
oherského riftu. 

 ● Následuje kapitola věnovaná vývoji podnebí. Bylo by dobré ještě ji doplnit o více ob-
rázků (např. z knih ilustrovaných Burianem), aby si děti dokázaly lépe představit, jak to 
tenkrát vypadalo na našem území, v jakých prostředích žila zvířata, která nacházíme 
ve zkamenělinách, a z čeho vlastně vznikaly uhelné sloje. Pokud budete mít více času, 
doporučuji zhlédnout starý český � lm Cesta do pravěku, nebo ho alespoň doporučte 
dětem na dlouhé zimní večery. Další strana je o tání ledovců v prvohorách, jak probí-
halo oteplování krajiny a jaké důkazy můžeme dodnes najít v přírodě. Otázka týkající 
se dropstounů je zaměřena na samostatné myšlení, popřípadě ji můžete doplnit ob-
rázkem nebo s dětmi vyhledat informace na internetu.

 ● Přes prvohory jste se překlenuli, na straně 13 je pro větší přehlednost umístěna strati-
gra� cká tabulka. Pokračujeme obdobím druhohor, věnujeme se pouze křídě, protože 
z ostatních období se nám mnoho důkazů nezachovalo. Pokud jste z Polabí či Třeboň-
ska doporučuji křídové pánve a sedimenty hlouběji rozebrat. V levém sloupci najdete 
zajímavost, jak a proč se podle některých vědeckých studií oteplovala planeta. Násle-
dují třetihory výrazné svou vulkanickou činností.

 ● Poslední kapitola je věnována dobám ledovým a meziledovým na našem území kon-
cem třetihor a zejména v průběhu čtvrtohor. Je doplněna o mnoho otázek nutících 
k zamyšlení nebo dohledání chybějících článků pro pochopení souvislostí. V levém 
sloupečku najdete objasnění pojmu permafrost. Doporučuji k celému pracovnímu 
listu využívat obrázky pohybu kontinentů a vždy alespoň zhruba dětem ukázat, kde 
se nacházel Český masiv, pak lze jednodušeji dle nadmořské šířky určit, jaké zde asi  
panovalo podnebí.

Brainstorming  

Brainstorming: Uspořádejte diskuzi na téma, jak si děti představují geologickou minulost 
našeho území. Zapisujte jednotlivé postřehy dětí, popřípadě je doplňte svými nápady 
a motivujte otázkami, abyste je lépe navedli do tématu. (Zda si vzpomenou na jurský 
park, co tu mohlo růst za rostliny, jak vypadala zdejší krajina, když tu žili trilobité, jak 

vypadala naše země za dob ledových a meziledových…) Pokuste se jednotlivá hesla propojit 
a zařadit na časovou osu.

Interaktivní geologická mapa ČR: 

Společně s dětmi si vytvoříte interaktivní mapu s obrázky a popisky. Nejen že si uděláte výlet 
prstem po mapě, ale ještě zabloudíte hluboko do historie našeho území. Nalepte si mapu 
České republiky (geogra� ckou nebo geologickou) na velký papír, abyste měli dostatek místa 
po stranách na nalepení obrázků a krátký text. Vytiskněte si obrázky, které máte v příloze, 
současně s textem a vysvětlivkami k mapě, povyprávějte si, co na nich vidíte, v jaké době 
a kde by se taková krajina mohla na našem území vyskytovat a pokuste se je umístit na 
mapu. Ověřte si, zda jste úkol vyřešili správně, a poté je nalepte na papír kolem mapy a spojte 
šipkami obrázky s lokací na mapě. 

Doplňující aktivita k interaktivní mapě: 

Za domácí úkol můžete zadat zvídavějším žákům vyhledávání informací o místech, která jste si 
označili na mapě. Celou mapku byste poté mohli doplnit o obrázky krajinných prvků, které nám 
dokazují danou geologickou minulost (např. bludné balvany, Obří důl, Labské pískovce, sopky…). 

Párování hornin s geologickou historií: 

Vyberte ze sbírek několik vzorků (5–10, dle vašich možností a schopností žáků) hornin nebo 
minerálů, které pochází z území ČR. (Doporučuji vybrat typické vzorky pro danou oblast 
– libereckou žulu, vltavíny jihozápadně od Českých Budějovic, hnědé uhlí na Mostecku, 
černé na Ostravsku, pískovce z Polabí, znělec z Českého středohoří, bioklastické vápence 
z Barrandienu…) Uspořádejte výstavu, popište vzorky, vyrobte s dětmi štítky s názvem 
horniny či minerálu a místem nálezu, povyprávějte jim, jak tyto horniny vznikaly a proč je 
můžeme najít pouze na daném území. Můžete dát jednotlivým vzorkům číselné označení 
a čísla poté zanést na interaktivní mapu, výstavu vzorků poté nechejte blízko mapy. 

Přehlídka uměleckého talentu na téma krajina dávných dob:  

Dejte dětem na výběr, jaké geologické období by rády nějakým způsobem umělecky 
ztvárnily. Dle vašich možností ve škole jim dejte na výběr, zda téma chtějí zpracovat formou 
výtvarnou, že nakreslí obrázek karbonského pralesa nebo vyrobí z modelářské hlíny trilobita, 
či zahrají scénku z doby ledové při lovu mamutů nebo uspořádají vernisáž výstavy vlastních 
i zapůjčených vzorků hornin, o kterých si připraví krátké povídání. Žáky můžete rozdělit i do 
skupinek, abyste podpořili vzájemnou spolupráci. Dejte jim volnou ruku a mysl při výběru
a ztvárnění a jistě se dočkáte vtipných zážitků.

Doplňující hry a tipy
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České hrady na sopkách: 

Tuto hru lze využít i jako „poznávačku“ českých hradů, ale jejím hlavním cílem je rozpoznat, 
které z hradů jsou vystavěny na vulkanickém kuželu. Obrázky hradů si vytiskněte. Je na vás, 
zda dětem řeknete, o které hrady se jedná, případně kde se nachází. Je dobré spolupracovat
i s geologickou mapou. Podrobně si prohlédněte obrázky a okolní krajinu na nich a pokuste 
se zjistit, který hrad je na sopečném kuželu a který na jiných horninách. Někdy vám napoví 
barva okolních skal nebo poloha hradu. Obrázky jsou rozděleny na 5 hradů na sopečném 
podloží a na 5 na jiném horninovém podkladu. Nakonec nalepte fotky hradů a popisky na vaši 
společnou mapku. 

Okoř

Hazmburk

Pražský hrad

Kunětická hora

Dívčí hrady

Zvíkov

Střekov

Lipnice nad Sázavou

Bezděz

Trosky
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Příloha ke hře Interaktivní geologická mapa ČR

Sopka – mohutná vulkanická 
činnost 

DŮKAZY – Doupovské hory 
(stratovulkán)
OBDOBÍ – třetihory
LOKACE NA MAPĚ – Doupovské 
hory

Tropický deštný les – období 
sedimentace a ukládání 
mohutných vrstev organického 
materiálu 

DŮKAZY – mocné vrstvy slojí 
černého uhlí
OBDOBÍ – prvohory – karbon
LOKACE NA MAPĚ – Ostravsko, 
Kladensko

Přesličky a plavuně – močály 
a lesy, sedimentace v pánvích

DŮKAZY – hnědouhelné pánve
OBDOBÍ – třetihory
LOKACE NA MAPĚ – Mostecko

Sopky – mohutná vulkanická 
činnost 

DŮKAZY – vulkanické kupy, horniny 
znělec a čedič, vypreparované 
sopouchy
OBDOBÍ – třetihory
LOKACE NA MAPĚ – České 
středohoří

Korálové útesy – zaplavení 
našeho území teplým mořem

DŮKAZY – zkamenělé schránky 
živočichů (trilobiti, lilijice, ortoceři…), 
bioklastické vápence
OBDOBÍ – prvohory – ordovik
LOKACE NA MAPĚ – Barrandien

Ledovcová krajina – přesun, 
tvarování a omílání podložních 
hornin

DŮKAZY – bludné balvany, 
ledovcová údolí  neboli trogy, 
pozůstatky – morény
OBDOBÍ – čtvrtohory
LOKACE NA MAPĚ – Šluknovský 
výběžek, okolí Varnsdorfu, severně 
od Ostravy

Mělká moře – část našeho území 
zaplavena mělkým mořem

DŮKAZY – Labské pískovce, 
prachovce, horniny křídové pánve 
bez zkamenělin
OBDOBÍ – druhohory – křída
LOKACE NA MAPĚ – Česká křídová 
pánev, Třeboňsko

Ledovcový kar – posouvání 
a tvarování podloží obrovskou 
silou ledovců 

DŮKAZY – Obří důl, Mechové jezírko 
v Krkonoších (ledovcový původ,  
hrázděné morénou)
OBDOBÍ – čtvrtohory
LOKACE NA MAPĚ – sever Krkonoš, 
Šumavská jezírka – ledovcový původ

Stepi – období velkého sucha 
a větrů, které přenášely materiál 
na velké vzdálenosti, s chudou 
vegetací

DŮKAZY – váté písky, mohutné 
půdní horizonty                
OBDOBÍ – čtvrtohory – doba 
meziledová
LOKACE NA MAPĚ – Moravská 
Sahara u Bzence, Vlkov v Jižních 
Čechách

Vysoké hory – horotvorná 
činnost v období variského 
vrásnění, za vysokých teplot 
a tlaků došlo k natavení hornin, 
jejich deformaci a vyzdvižení do 
obrovských výšek    

DŮKAZY – moldanubické 
metamorfované horniny 
Českomoravské vrchoviny
OBDOBÍ – variské vrásnění – prvohory
LOKACE NA MAPĚ – 
Českomoravská vrchovina, Táborsko, 
Písecko, část Šumavy


