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NEROSTNÉ SUROVINY

Cíl:
Objasnění pojmu nerostné suroviny, jakým způsobem vznikaly, čím jsou pro nás
důležité a kde a jakým způsobem se těží. Česká republika je bohatá na nejrůznější
ložiska rudních, nerudních i energetických surovin a naším cílem je, aby si děti
udělaly přehled o místech těžby a tím si také zopakovaly zeměpis a čtení
v mapách. Ponechání žákům, aby si utvořili vlastní názor na otázky ohledně
sporu těžařů nerostných surovin s ochránci přírody, s využitím internetu a médií.
Propojení historie s ložisky nerostných surovin. Uvědomění si, že lidstvo je přímo
závislé na nerostných surovinách, nalezení důkazů v souvislosti se zakládáním
lidských sídel a věhlasnosti českých měst. Objasnění nejčastějších geologických
pojmů používaných v souvislosti s nerostnými surovinami. Podpora logického
uvažování a kritického myšlení při plnění úkolů.
Rozvíjené dovednosti:
Prohlubování znalostí nejen o nerostných surovinách, ale také o jejich těžbě
a využití. Také kreativita a podpora logického myšlení při plnění úkolů.
Rozvíjení kritického myšlení, vnímavosti a propojování jednotlivých informací
do souvislostí s vyvozením přirozeného důsledku. Vedení k samostatnosti
a pocitu zodpovědnosti za lidské i vlastní konání. Podpora tvorby a umění
prezentace vlastního názoru.
Pomůcky:
 Pracovní listy, psací potřeby, počítač s přístupem na internet.
 Čtvrtka, nůžky, psací potřeby, mapa České republiky pro výrobu vlastní mapy.
 Počítač s přístupem na internet a psací potřeby pro hru o drahokamech.
 Počítač s přístupem na internet, psací potřeby a tabule (na zápisky z diskuse)
pro hru ekolog versus těžař.

Práce s pracovním listem
 Projděte si pracovní list, popřemýšlejte, jak toto téma dětem podáte. Můžete
začít klasickým brainstormingem nebo to pojměte zajímavě formou zpráv
z médií. Dohledejte (nebo dejte dětem za domácí úkol) jakékoli informace
o těžbě nerostných surovin či o sporech probíhajících mezi těžaři a ochránci
přírody, nebo dokonce o válečných konfliktech, které jsou způsobeny bojem
o území s lukrativními nerostnými surovinami. Získané informace si společně
projděte, popřemýšlejte o nich a pokuste se z dětí „vytáhnout“ nějaké nápady
na řešení sporných situací. V doplňujících hrách nabízíme nápady, jak si toto téma

zpestřit zážitkovou formou. Než rozdáte materiály, zeptejte se na některé termíny, které
se v pracovních listech vyskytují (např. rudní, nerudní a energetické suroviny, ložisková
a ekonomická geologie, droba, uran, pazourek, galenit, polonium, radium, tolar, syenit,
pyrop ad.) a společně se pokuste objasnit je.
 Na počátku si objasníme pojem surovina a zopakujeme pojmy jako nerost a hornina.
Na druhé straně najdete základní dělení nerostných surovin. Vše je doprovázeno
názornými ukázkami nerostů i důlních děl na obrázcích. Na čtvrté stránce se děti dozví,
jaké jsou nejasnosti a výjimky v klasifikaci rudních a nerudních surovin a také je zde čekají
dvě otázky na zahřátí mozkových závitů. Další strana se zabývá pojmy ložisko a ložisková
geologie a jejich vysvětlením. V levém sloupci naleznete krátký text o významném
českém geologovi Františku Pošepném. Na straně 6 se polemizuje o kráse a užitečnosti
hornin, dozvíte se zde více o využití české žuly, drob a břidlic. Text v levém sloupku vás
nabádá vyrazit do nejbližších muzejních sbírek a pokochat se místními vzorky.
 Další text se věnuje historickým souvislostem mezi nerostnými surovinami a lidmi.
Dále je každá strana věnována nějaké „době“ (geologická doba kamenná, železná, zlatá,
stříbrná, drahokamová, uhelná, ropná a nerudní).
 Geologická doba kamenná je vlastně počátkem využívání nerostných surovin člověkem.
Dále se dozvíte více o dobývání železné rudy a jejím zpracování za doby železné.
 Doba zlatá, kterou si nalistujete na straně 8, přibližuje historii, jak se začalo těžit
a rýžovat zlato, ale také další důležité suroviny jako měď a cín. Vše je doplněno o pěkné
fotky a v levém sloupci nechybí zase nějaká ta perlička z kronik z 12. století. V levém
sloupku na další straně se dočtete, kolik tun zlata se v českých zemích vytěžilo.
 Doba stříbrná trvala v českých zemích velmi dlouho a je jí tedy věnováno více
pozornosti. Dozvíte se zde o významu těžby stříbra pro české země, o hlavních
hornických centrech těžby, jako byla Kutná Hora, Jihlava a Příbram. Speciálním
hornickým městem se stal Jáchymov, kde se těžilo nejen stříbro a doprovodné
minerály, ale po objevení polonia a radia se zde ve velkém začaly těžit uranové rudy.
O Jáchymově a místním tolaru si přečtete na straně 10. V levém sloupečku najdete
informace o věhlasném Agricolovi, který v Jáchymově pobýval v 16. století a o nerostných
surovinách a jejich těžbě sepsal obsáhlý knižní svazek.
 Na straně 11 naleznete text věnující se době drahokamové, železné a olověné. Krátké
vyprávění o českých granátech můžete rozšířit i o jiné drahé kameny, které se u nás dají
najít, obzvláště pokud jste z lokality, kde se některé z nich vyskytují. V doplňujících tipech
je na toto téma zpracován hravý úkol. V textu též najdete otázky vybízející k zamyšlení.
Druhá doba železná má souvislost s rozvojem průmyslu a vyloženě vybízí k rozvinutí
tohoto tématu. V levém sloupku se na vás mračí „železný podnikatel“, tak si oněm
přečtěte pár zajímavostí.
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 Strana 12 je věnována době uhelné, o tomto období budou mít děti asi nejvíce
ponětí, tak s nimi na toto téma rozveďte diskusi. Kapitola je doplněna i o mapky se
všemi známými, někdy už vytěženými ložisky, které dětem pomohou lépe se orientovat.
Na závěr děti čeká polemická otázka týkající se ekologických limitů a spory mezi
těžaři a ekology. Tuto otázku byste také mohli rozvinout (návod, jak na to, naleznete
v doplňujících hrách.)
 Na našem území není sice těžba ropy zrovna středem zájmu a pozornosti, ale přece
jen máme nějaká ložiska, o kterých se dočtete na straně 13. Text je opět doplněn
mapkou s místy výskytu. Pokud budete mít čas, můžete se na toto téma rozpovídat.
Jakými způsoby se ropa těží nebo které státy jsou ropnými velmocemi a které války byly
vyvolány převážně kvůli ropě. V doplňujících hrách naleznete také odkazy na zajímavé
krátké filmy o těžbě ropy a jiných surovin.
 Poslední kapitola věnovaná nerudním surovinám je bohatě doplněna obrázky
a stručným výčtem, co vše do nerudních surovin patří a na co se používají. Na poslední
straně najdete povídání o vápencích a stavebních surovinách, to vše doplněné o ukázku
syenitu a mapku s vyznačenými místy těžby těchto surovin. Nakonec vás čeká otázka
k zamyšlení, která třeba některého ze studentů vybídne k napsání eseje o této polemice.

Doplňující hry a tipy

který jej zasadí do náhrdelníku či prstenu. Nově nabyté informace pak prezentujte
i ostatním skupinám. Děti zajisté zjistí mnoho nových a někdy překvapivých informací.
Diskuze na téma ekolog versus těžař
Děti rozdělte do dvou skupin, jedni budou ekologové a druzí těžaři. Každá skupina
bude mít za úkol obhájit své zájmy a vyhrát ve sporu. Můžete použít téma hnědého uhlí
v Podkrušnohoří nebo velmi polemickou těžbu zlata na Mokrsku, viz odkaz dole. Ekologové
by měli zjistit co nejvíce informací o fauně a flóře na místě, kde se bude těžit. Vyzdvihnout
ekologická rizika, která tam hrozí, jako je znečištění podzemních vod, ale i ovzduší. Dalším
argumentem mohou být lidská sídla, která by se musela zbourat či přesunout. Těžaři budou
mít za úkol hájit své zájmy. Argumenty mohou být nárůst pracovních pozic a zbohatnutí
celého regionu. Pokuste se probrat veškerá pro a proti. Pokuste se také vžít do kůže
místních obyvatel a podívat se na problematiku jejich očima.
Dokumenty ke zhlédnutí
Přikládám odkaz na velmi pěkně, podrobně a přehledně zpracovaný dokument České
televize o českém podzemí, viz níže.

Tip na zajímavé krátké filmy a dokumenty o těžbě nerostných surovin
 Zajímavá www stránka o těžbě zlata na Mokrsku.
http://www.slapyreport.cz/content/tezba-zlata-v-mokrsku-znovu-na-scene-pisi-francouzi

Brainstorming
Popovídejte si s dětmi o nerostných surovinách. Co pro nás znamenají, jak se díky
nim posunulo lidstvo vpřed. Co všechno kolem nás je z nerostných surovin. Některé
nerostné suroviny nám již docházejí. Jaká jsou s tím spojená rizika a co děti vnímají jako
největší hrozbu, když vyčerpáme nějaké nerostné suroviny (obzvláště ty energetické).

 Odkaz na stránky, na kterých se dozvíte více 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

Mapa nerostných surovin
Vyrobte si vlastní mapu nerostných surovin v České republice. Vystřihněte si obrys České
republiky, můžete použít i mapu, kterou jste si již vyráběli ke geologickému vývoji.
Připomeňte si nejdůležitější suroviny, které se na našem území těží nebo těžily. Hlavní
oblasti těžby si zakreslete do své mapy, s pomocí atlasu nebo mapy můžete zjistit, jaké
speciální značky mají nerostné suroviny pro zápis do map, a tím si i zopakovat zeměpis.

 Dokument ČT o uhelných ložiscích na Ostravsku, cca 25 min.
http://www.youtube.com/watch?v=ZLQfOG2sKU0

Hra o drahokamech
Cílem této hry je zjistit cestu určitého drahokamu ze země až do prstenu vážené,
bohaté paní. Děti mohou pracovat ve dvojicích nebo samostatně. Každý si vybere
nějaký drahý kámen a bude mít za úkol zjistit, kde se těží (popřípadě jakým způsobem
se dobývá a jaké podmínky zde mají lidé, kteří tu pracují), dále pak sledovat jeho pouť
světem – včetně dražení na burzách nebo broušení – až po ruce šikovného klenotníka,

 Krátké video o těžbě uhlí v severozápadních Čechách.
http://www.youtube.com/watch?v=SWxjgvb4SMw

 Dokument ČT, seriál Podzemní Čechy.
http://www.youtube.com/watch?v=Ekivn-Qi6bU&list=PLA83EAD24E59E2FB1
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