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Publikace Geologie pro zvídavé 2 je praktickou pomůckou pro učitele základních škol a nižších ročníků víceletých 
gymnázií k doplnění výuky běžného učiva či jako rozšiřující informace v zájmových kroužcích. 

 Po úspěchu prvního dílu stejnojmenné publikace z roku 2014 vydáváme díl druhý, ve kterém je pozornost soustředěna převážně na pokusy – opět snadno 
uskutečnitelné v podmínkách školy a nenáročné na pomůcky. Jednotlivé pokusy jsou orientačně přiřazeny k některému z témat zpracovaných ve formě výukových 
materiálů, které jsou zdarma dostupné na portále Svět geologie (www.geology.cz/svet-geologie) v sekci Pro učitele. Ve Světě geologie lze dále nalézt nejen množství 
dalších pokusů (v sekci Zajímavé pokusy), ale také mnoho informací a poznatků z oblasti věd o Zemi. 

Publikace Geologie pro zvídavé 2 byla vydána v rámci projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě (číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0038, OP VK), 
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt realizovala Česká geologická služba ve spolupráci s Muzeem 
Říčany a společnostmi Erudis, o. p. s., a Centre for modern education, s. r. o.



Víte, že u nás byly nalezeny diamanty? najdeme další?

Diamanty mikroskopických rozměrů byly nalezeny v metamorfovaných horninách v severních Čechách.

SVĚT GEOLOGIE,  portál o neživé přírodě

navštivte svět geologie a dozvíte se například:
• Jaká jsou nejdůležitější geologická témata
• zajímavosti o geologii České republiky
• kam na výlet na zajímavou geologickou lokalitu
• Jak jste na tom se znalostmi geologie

na světě geologie dále uvidíte:
• filmy o zajímavých geologických výzkumech u nás i v zahraničí
• Unikátní  animace prvohorních mořských organismů
• zábavné e-learningové lekce věnované vybraným geologickým tématům
• virtuální laboratoře simulující významné přírodní procesy

obsahem portálu svět geologie je množství nejnovějších poznatků z oblasti věd o zemi, které jsou ve srozumitelné formě 
určeny jak dětem, tak pedagogům. pro děti se informace zde obsažené mohou stát nejen zábavou, ale i výjimečným souborem 
poznání o neživé přírodě, či dobrým podkladem pro přípravu do vyučování. pedagogové zde naleznou inspiraci pro vyučovací 
hodiny včetně tipů na terénní geologické exkurze a praktické pokusy s geologickou tematikou.

http://www.geology.cz/svet-geologie
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Geolog patří do terénu, do pracovny i do laboratoře. Kde by měl být déle? Záleží na jeho specializaci. 

Geolog mapér stráví větší část života v terénu. 

Paleontolog s nákladem zkamenělin, které vyklepal z vrstev usazených hornin, spěchá do pracovny a do knihovny, určuje a popisuje. Co kdyby našel nový druh 
nebo dokonce rod? 

Mineralog si hraje se svými kamínky, prosvěcuje je rentgenem a trápí je jinými zázračnými metodami. Neznamená to, že by se občas nevydal k odkryvům 
a do starých dolů za dalšími přírůstky svých sbírek. Té slávy, když objeví nový nerost! 

Petrolog sbírá vzorky, v terénu popisuje jejich pozici na výchozech, sledy různých hornin a pak si kazí oči hodiny, dny i týdny nad mikroskopem a studuje 
výbrusy. Je vděčný za každou chemickou analýzu, natož pak za určení stáří radiometrickými metodami.

Samotný název oboru prozradí zaměření hydrogeologů. Zajímají se samozřejmě o podzemní vody. Kde jsou, jak jsou jejich zdroje vydatné, jaké je složení vod, 
jak je využívat, jak je chránit. To přece stačí, abychom si jejich nezbytnost uvědomili. 

Další geologové jsou pověřeni praktickými úkoly. Chrání nás před sesuvy, radí i rozhodují, kde stavět a kde nestavět, kde udělat přehradu, kudy vést silnici a trať.
Odborníci na nerostné suroviny spolupracují s mineralogy a petrology, studují známá ložiska a tipují další možné výskyty.  

slovo geologa
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Po letech výzkumů a průzkumů jsme shromáždili tisíce údajů. Najdeme je v publikacích, ve zprávách o výzkumech, na geologických mapách i v knížkách. 
Ledaco se dnes dozvíte i z internetu. Knihovny jsou nejhlubší a nejvydatnější studnicí znalostí. 

Ty hromady poznatků, informací a údajů se jako nitky sbíhají u geologů teoretiků. U geologů, kteří jsou schopni je utřídit, zhodnotit a vypracovat podle 
nich teorii. Buď teorii omezeného rozsahu, nebo teorii velkolepou, zahrnující celou naši republiku, Evropu a dokonce objímající geologii celé planety. 
Za nejvelkolepější geologickou teorii považujeme deskovou tektoniku, o tom, jak pohyb desek zdvihá pohoří, spouští sopečnou činnost i přeměnu hornin. 
Tu přijímá obrovská většina světových geologů. 

Teorie je hotova, je uveřejněna ve významném časopise, někdy dokonce vydána v knižní podobě. Geologové bývají přísní, někteří souhlasí, ale jiní ji kritizují 
a rádi by ji vyvrátili. Osudy teorií tak bývají nejrůznější. Někdy jsou přijaty, jindy se samy zhroutí pod náporem nových objevů. Někdy k tomu přispějí i prováděné 
pokusy – některé z nich mohou teorii podpořit, jiné vyvrátit.

Proč se nepokusit napodobit některé geologické pochody v malém, ve škole, doma nebo na dvorku? Pochopíme, co se děje při zemětřesení, sopečné činnosti, 
sesuvech, prachových bouřích i propadu do tekutých písků. 

Malou kopii pohoří se podaří vyzdvihnout pomocí trošky margarínu. Chcete porozumět vrásnění a lámání horninových masivů? K pokusu poslouží obyčejný banán. 

Pomůžeme vám určovat nerosty, k čemuž někdy stačí nehet, nožík, skleněný střep nebo kapka kyseliny. Známé nerosty jsou potom krůčkem k rozpoznávání hornin. 

Nezapomněli jsme na vodní svět na zemském povrchu i pod ním, ani na půdu – živitelku. Uvidíme, jak se z jedné horniny tvoří další a další v nekonečném 
koloběhu. a co kdybychom se pokusili sami vyrobit ložisko ropy a zemního plynu? 

Nevěříte, že k usvědčení řady zločinců pomohli geologové? Věřte! 

Nepolekejte se, když vám vysvětlíme, jak co nejrychleji a nejlépe zkamenět a z jakého kamene si nechat postavit náhrobek. Vezměte to s nadhledem a trochou 
humoru. S geologií to úzce souvisí!

Třeba přijdete na to, jak nějaký pokus provést ještě lépe. Možná objevíte způsob, jak by se mohly napodobit další geologické pochody. Přijdete na experimenty, 

které vás poučí i pobaví. 

        doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
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pokusy s banánem 
Téma: Hlavní geologické procesy

pomocí banánu napodobíme geologické struktury

antiklinála

synklinála
roztažení

pokles

stlačení

přesmyk

symetrická 
antiklinála

asymetrická 
antiklinála

 Vyzvěte žáky, aby provedli následující úkony:
 oloupali banán, pevně ho uchopili za oba konce a pak pomalu stlačovali oběma rukama k sobě 
tak dlouho, až se banán začne deformovat. Poznámka: Důležité je, aby tlačili rukama proti sobě 
stejnoměrně. Zpočátku to vyžaduje značnou sílu;
 nakreslili nebo vyfotografovali struktury, které banán nakonec vytvoří. K obrázkům či fotografiím přiložte 
odpovídající štítky s popisky;
 v popiscích označili: vrásu, vrásovou osní rovinu, rameno vrásy, největší úhel vrstev před rozdrcením 
banánu. Jde o vydutí (antiklinálu), nebo prohlubinu (synklinálu)? Je vrása symetrická, nebo asymetrická?
 pozorovali pukliny vzniklé roztahováním vypouklé části a velikost deformované plochy banánu;
 sledovali zlomy, zlomovou plochu, střižný, tj. horizontální pohyb, vertikální pohyb v podobě poklesu 
nebo přesmyku. Kterým směrem došlo k pohybu?
 porovnali vzniklé struktury na modelu s geologickými strukturami v přírodě a zamyslili se nad 
podmínkami jejich vzniku. Uvažte vliv tlaku, tahu a střižné síly;
 banán snědli.

 Horniny mohou být různým způsobem zvrásněny 
a porušeny zlomy. Vrásové a zlomové struktury najdeme 
v horských hřbetech, na strmých svazích i ve vzorcích hornin. 
Zkuste napodobit vznik takových struktur pomocí banánu.

 Rozdělte žáky do dvojic či do skupin a každé 
dvojici nebo skupině přidělte banán.
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velmi silný tlak

středně silný tlak

slabý tlak

 různé tlaky vytvářejí asymetrickou antiklinálu

 symetrická synklinála, tlaky zmenšují úhel ohybu

Výsledky pokusu:
 Zpočátku banán odolává tlaku.
 S rostoucím tlakem se začne banán ohýbat, a to do podoby antiformy (vypouklé struktury). 
Banán se ohýbá čím dál víc, až se na vypouklém povrchu objeví tahové trhliny (dvě nebo tři, 
záleží na zralosti banánu).
 Skoro současně se hmota na vnitřní zahnuté straně banánu svraští, zmáčkne a zalomí 
do uzlovité podoby.
 Pokud tlak pokračuje, materiál se láme a kusy banány se posouvají nahoru po zlomové ploše.
 Nad největším zahnutím se objeví drobné paprskovité zlomy obloukovitého tvaru.

 stejné tlaky na ramena antiklinály, úhel ohybu se zmenšuje

 šikmé tlaky deformují antiklinálu
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 banány
 jednorázové rukavice (není nezbytné)
 fotografie vrás a zlomů (není nezbytné)
 menší vzorky s výraznými strukturami (není 
nezbytné) 

8 let +, 30 minut

POMŮCKY

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 Běžně dostupné banány jsou výbornou pomůckou ke znázornění geologických procesů – protáhlé útvary  
se snadno opakovaně deformují a dají se z nich vytvořit různé struktury, jako vrásy a zlomy. Lze s nimi pracovat 
při pokojové teplotě a sledovat, že se mohou chovat odlišně v závislosti na zralosti a stáří plodů.  
Výsledky pokusu jsou přitom spolehlivé a srovnatelné.

 Při pokusu jsou banány stlačovány kolmo na směr jejich protažení, 
ohýbají se podle přírodního zaoblení. Geologové a inženýři 
používají podobných metod k hodnocení pevnosti a pružnosti 
stavebních materiálu, nejen kamenů, ale i oceli a dřeva. Teorii 
chování materiálů namáhaných v tlaku a ohybu vypracoval 
ke konci 18. století Leonhard Euler (viz vedlejší diagram). Euler 
dokázal, že napětí v ohýbajícím se materiálu závisí na jeho tuhosti, 
tedy pozbývání pružnosti, a nikoli na pevnosti v tlaku (orientovaný 
tlak na mezi plasticity).

Poznámka:  Všechny naše diagramy vrás předpokládají, že nejde o tektonicky 
překocený sled vrstev. V tomto případě by vypouklé struktury byly skutečnou, tedy 
pravou antiklinálou a prohnuté struktury skutečnou (pravou) synklinálou. Pokud se 
nepřesvědčíme, že vrstvy jsou v normální pozici, doporučuje se užívat termíny antiforma 
a synforma. Nejlépe je definovat antiklinálu tak, že jde o vrásovou strukturu, která má 
nejstarší vrstvy ve svém jádru. U synklinály jsou v jádru vrásy nejmladší vrstvy.

 Žáci mohou banánový pokus několikrát zopakovat s různě zralými banány a předpovídat, jestli se budou při 
pokusu chovat odlišně.
 Mohou vyhledat na internetu obrázky vrás a zlomů a porovnat je s deformacemi, které se objevily 
na banánech. Zároveň se mohou zamyslet nad tím, jak se tyto struktury vytvořily a zda je banán dobrým 
modelem pro napodobení procesů v přírodě.

tlak

mez 
plasticity

napětí

křivka plasticity
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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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SHRNUTÍ

 Materiál se pod tlakem chová předvídatelným 
způsobem.

 Síla tlaku působí jednotně na celý průřez 
stlačovaného tělesa.

 Jelikož jsou banány zakřiveny, působí na ně vyvinutý 
tlak, znásobený jejich přirozeným excentrickým 
tvarem (excentricita je vzdálenost mezi přímkou 
spojující oba konce banánu a jeho středem).

 Přirozené zakřivení banánu vyvolává další tlak 
na vnitřní stranu oblouku banánu a tah na vnější 
straně oblouku.

 Excentricita se zvyšuje s rostoucím tlakem, a proto napětí 
ovlivněné zakřivením roste rychleji než použitý tlak.

 Jakmile tahové napětí na vnější straně oblouku 
převýší napětí vyvolané tlakem, objeví se na vnější 
straně ohybu tahové trhliny.

 Jakmile tlakové napětí na vnitřní straně oblouku 
spolu s napětím vyvolaným obloukovým tvarem 
překoná pevnost materiálu, materiál se bortí podle 
zlomových ploch v místech největšího napětí.

 Tlakové porušení hornin ve velkých strukturách, 
tedy v pohořích, lze pomocí deformace banánů 
poměrně přesně napodobit.

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci jsou schopni:

 pozorovat různé struktury vznikající tlakovými deformacemi;
 popsat takové struktury, analyzovat je a pohovořit o nich;
 správně přiřadit popisky k fotografiím a nákresům;
 uznat, že banán je dobrým modelem pro znázornění vzniku struktur velkých rozměrů v různých materiálech;
 uvědomit si, že ke zvrásnění hornin je potřeba větších tlaků a vyšších teplot, než panují na zemském povrchu;
 nezapomenout na to, že banán jako model není ničím obklopen, zatímco zvrásněné horniny mají kolem sebe 
masivy dalších hornin;

 zapamatovat si, že banán odpovídá jediné horninové vrstvě. Při vrásnění se různé vrstvy hornin chovají 
odlišně. Méně odolné čili nekompetentní se deformují snáze než odolnější, tj. kompetentní;

 uvědomit si, že proces deformace banánu je daleko rychlejší než deformace hornin v přírodě. Výjimkou jsou 
ovšem pohyby podél zlomů při zemětřesení. Takové pohyby jsou neobyčejně rychlé. 
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hrady z písku a sesuvy
proč se hrady řítí a svahy sesouvají

voda+

+

Téma: Přírodní rizika

 Zeptejte se žáků, jestli už 
někdy na pískovišti nebo na pláži 
stavěli hrady z písku. Jak strmé 
mohly být stěny hradu, aby se 
jim nesesunuly? Mohly být 
strmější, když byl písek vlhký? 
Takové otázky se už netýkají jen 
pískoviště a pláže. V reálném 
životě totiž jde o přírodní 
katastrofu, protože mnoho 
lidských životů bylo ztraceno, 
když se suť nebo písek sesunuly 
z nestabilního svahu.
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 Požádejte žáky, aby:
 položili nádobu naležato na stůl a zakouleli s ní tak, aby se písek rozprostřel rovnoměrně;
 nastavili nádobu tak, aby povrch písku byl vodorovně;
 pohnuli nádobou tak, aby se písek začal sesouvat;
 úhloměrem změřili úhel mezi svahem a horizontální rovinou;
 opakovali tento postup pětkrát nebo šestkrát; pak vypočítali průměrnou hodnotu a zjistili tak největší úhel sklonu svahu suchého písku, pokud je ještě svah stabilní;
 posoudili, jak se budou chovat jiné materiály, třeba hrubý písek nebo štěrk, a zopakovali s nimi stejný pokus. 

 Zeptejte se žáků, jak se bude chovat písek, když ho navlhčíme. ať to sami vyzkoušejí s původním pískem, který mají v nádobě. Splní se jejich předpověď?

 Ke změření úhlu přirozeného sklonu suchého písku použijeme úhloměr, nejlépe s pohyblivým 
ramenem a devadesátistupňovou škálou (viz obrázek).

 Vyzvěte žáky, aby tímto způsobem stanovili úhel 
přirozeného sklonu svahu hromady suchého písku.

 Dejte jim skleněnou nebo plastovou nádobu, 
naplněnou do poloviny suchým pískem. 
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POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR
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 plastová nebo skleněná nádoba  
se šroubovacím víkem

 suchý písek
 další sypký materiál, třeba jiný písek s odlišnou 
velikostí zrna, štěrk, třeba i nějaká potravina, 
čočka, rýže, hrách apod.

 úhloměr
 voda

11–18 let 30 minut, pokud vyzkoušíte různé varianty pokusu

Žáci dovedou:
 přesně změřit úhel přirozeného sklonu i za neobvyklých podmínek;
 opakovat stejná měření a vypočítat průměrnou hodnotu;
 zvětšovat úhel sklonu a pozorovat, jak se materiál chová;
 předpovídat vliv různých podmínek na chování materiálu;
 vysvětlit, proč se svah sesouvá a jaké to může mít katastrofální následky.
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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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Tato činnost může souviset s výukou o mechanismu pohybu sedimentů. Zabývá se i porušováním stability svahů, 
tvořených zvětralinami a sutí. Upozorní také žáky na rizika osidlování území s nestabilními svahy a na nebezpečí 
her v různých nezabezpečených a opuštěných výkopech.

Žáci mohou opakovat pokus několikrát, ale doporučujeme, aby dolili nádobu s pískem vodou. Pak mohou 
pozorovat, jaký je rozdíl úhlu sklonu materiálu pod vodou a na suchu. Někteří si uvědomí, že pokud se v přírodě 
dá pod vodou do pohybu velký objem materiálu, může to vyvolat smrtící vlny cunami. Známe příklady 
z historie. Je pravděpodobné, že před 8000 lety došlo na pobřeží Norska k obrovskému sesuvu, známému pod 
názvem sesuv Storegga. Ten vyvolal cunami, jež zaplavila pobřeží zemí kolem Severního moře.
Vyzkoušejte další aktivity v rámci Earthlearningidea, které se věnují příbuzným tématům, např. „Pozorování 
sesuvu oknem“ nebo „Nebezpečí protržení hrází“.

Stabilita svahu a jeho úhel, pod kterým se sypký 
materiál ještě nedá do pohybu, závisí na několika 
faktorech. Jsou to:

 pevnost vazby mezi jednotlivými součástmi – 
úhel svahu, při kterém se materiál dá do pohybu, 
je menší u nezpevněného materiálu s volnou 
vazbou mezi zrny;

 tvar zrn – kulatá a zaoblená zrna materiálu 
umožňují snadnější pohyb ze svahu, proto je 
u takových materiálů úhel menší; 

 hladkost povrchu zrn – materiál s hladkým 
povrchem zrn se dá do pohybu snáze, protože 
zrna po sobě kloužou;

 vlhkost materiálu – voda v menším množství 
zvyšuje vazbu mezi zrny, proto je úhel sklonu svahu 
větší. avšak větší množství vody tření mezi zrny sníží 
a k pohybu dojde při menším sklonu svahu.

Rozdíly mezi úhlem sklonu svahu u suchého 
a vlhkého materiálu jsou kupodivu poměrně malé. 
Udává se, že průměrný úhel sklonu svahu, při kterém 
se materiál dá do pohybu, je 34°.
Pokud se dá do pohybu hrubá suť, pak pohybová 
energie zanese nejdál ty největší úlomky. 
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POKUSY

nefér soutěž ve stavbě krystalu
Téma: Horniny a nerosty

postavte si vlastní krystal v co nejkratším čase

10 sekund

40 sekund

130 sekund

 Rozdělte třídu na polovinu a každou polovinu na menší skupinky. Dejte každé skupince materiál k modelování atomové struktury (např. stavebnici Molymod nebo 
Lego). Zadejte jim, ať udělají model tak velký, jak chtějí, a odstartujte závod. Polovině třídy dejte na vytvoření modelu 10 sekund a druhé polovině 40 sekund. 

 Výsledek je jasný a snadno zapamatovatelný – čím víc je času, tím bude model větší. Žáci vlastně napodobili růst krystalů v chladnoucím magmatu při procesu 
tvorby vyvřelých hornin. Rychle chladnoucí a tuhnoucí výlevné horniny, jako čediče, jsou jemnozrnné a tvořené z malých krystalů. Naopak pomalu chladnoucí hlubinné 
vyvřeliny, jako žuly, jsou hrubozrnné a s většími krystaly. 
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Malé krystaly – málo času,

větší krystaly – více času.

Jemnozrnný salol – krystalizoval rychle, nebo pomalu?

Hrubozrnný salol – krystalizoval rychle, nebo pomalu?

 Tuto skutečnost dobře znázorňují výsledky chladnutí 
salolu, což je dávno vynalezená směs kyseliny salicylové 
a fenolu. Natavený salol krystalizuje a používá se právě 
k napodobení krystalizace.
Snímky salolu jsou dostupné na stránkách JESEI,  
http://www.esta-uk.net/jesei

 Připravte žákům vzorky jemně, středně a hrubě zrnitých vyvřelin (např. čedič a žulu). Požádejte je, aby horniny seřadili podle toho, kolik času měly na tuhnutí 
a krystalizaci.

 Fotografie hornin od Petera Kennetta z Earth Science Education Unit „virtuální krabice hornin“ najdete na stránce http://www.earthscienceeducation.com/virtual_
rock_kit_index.htm

Jemnozrnná láva Hrubozrnná vyvřelina Středně zrnitá vyvřelina
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POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR

Pro každou skupinu malá souprava stavebnice 
Molymod – modely pro stavbu molekul (jakékoli 
barvy),  nebo soupravy stavebnic Lego či Knex.
Vzorky (nebo fotografie) různě zrnitých vyvřelin 
(čedič, žuly).

11–16 let 10 minut

Žáci dovedou znázornit pravidlo „pomalé chladnutí = velké krystaly, rychlé chladnutí = malé krystaly“.
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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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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
Tuto aktivitu můžeme použít jako odrazový můstek k další výuce o krystalizaci vyvřelých hornin, neboť se 
v ní zdůrazňuje, že čím déle magma chladne a krystalizuje, tím jsou krystaly větší. Proto na snímcích salolu 
(http://www.esta-uk.net/jesei) větší krystaly rostly na ohřátých podložních sklíčkách déle než menší krystalky 
na sklíčkách z ledničky. Hrubozrnné vyvřeliny, jako je např. žula, tuhly tisíce let, středně zrnité mikrogranity roky 
nebo stovky let, zatímco jemnozrnné vyvřeliny, jako je ryolit, vychladly a utuhly za pár dní nebo týdnů.

Vyzkoušejte ELI (Eearthlearningidea) aktivitu s chladnutím salolu s názvem „Proč mají vyvřelé horniny různě veliké 
krystaly“, k dispozici máte též aktivitu „Krystalizace v míse nákypu“.

 Krystaly rostou v kapalinách tak, že atomy  
 se uspořádají do krystalových mřížek.

 Čím více času mají krystalové mřížky a jimi 
vytvořené krystaly k růstu, tím jsou větší.
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POKUSY

předpovídání zemětřesení – kdy udeří?
Téma: Přírodní rizika

modelování vzniku napětí v horninách a jeho náhlého uvolnění, které je příčinou zemětřesení

voda

pružina

cihly

 Zeptejte se žáků, co je podle nich hlavní příčinou toho, že zemětřesení může zabít mnoho lidí. (Nejspíš 
odpovědí, že za to mohou padající domy a zdi, roztříštěné sklo, bortící se silnice, sesuvy, požáry i další události.  
Měli byste mluvit i o problémech s předpovědí zemětřesení. Doposud nevíme, kde a kdy udeří.  Kdybychom 
to věděli a na předpovědi bylo spolehnutí, varovaní lidé by z nebezpečného místa včas unikli.) 

 Většina zemětřesení je způsobena náhlým pohybem podél zlomových ploch, což jsou přírodní praskliny 
v horninách. 
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siloměr
pružina

provázek

cihly

voda

 Vysvětlete, že budete modelovat, jak síly působící v Zemi mohou vyvolat napětí, které se náhle uvolní, když 
hornina napětí nevydrží a rychle se pohne. Připravte si nejméně čtyři cihly nebo podobné těžké předměty 
(spodní cihlu asi budete muset přidržet na podložce, aby neklouzala).  Připevněte gumu nebo vinutou 
pružinu ke střední cihle pomocí provázku nebo drátu. Natahujte gumu nebo pružinu stále stejnou silou, 
dokud horní cihly náhle nesklouznou po spodních. Tento okamžik představuje situaci, kdy se horniny pod 
povrchem lámou a pohnou a následkem toho dojde na povrchu k zemětřesení. Pokus několikrát opakujte 
se stejnou silou tahu jako poprvé. Pokaždé doporučte žákům, aby sledovali, za jak dlouho dojde k pohybu 
a jak daleko se cihla pohne. (Výsledky budou málokdy stejné, což dokazuje, jak se může měnit okamžik 
ohybu a jeho intenzita. V přírodě je to podobné, okamžik pohybu po zlomových plochách a jeho rozsah 
jsou proměnlivé a závisí na mnoha podmínkách – právě proto je předpověď zemětřesení tak složitá.)

 Cihelné „zemětřesení“ v akci
 a) jeden žák přidržuje spodní cihlu, aby se nepohnula;
 b) použití siloměru pro vyčíslení potřebné síly. Spodní, nepohyblivou cihlu zajišťuje proti skluzu deska upevněná k podložce svěrkou.

 Podmínky při pokusu můžete měnit a sledovat, 
jaký vliv má tření. Třeba přidáte cihly nebo mezi 
ně nasypete písek či namažete třecí plochy. 

 (Upozorněte žáky na možnost pádu cihly 
z podložky.)

 Vedle cihel naplníme misku vodou a sledujeme 
hladinu ve chvíli pohybu cihel. V té chvíli se 
hladina zachvěje a pokryje drobnými vlnkami. 

 To jsme v malém napodobili vznik obrovských vln 
cunami při velkém zemětřesení pod hladinou.   
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 nejméně čtyři stavební cihly nebo podobné stejně 
těžké předměty

 vinutá pružina, elastická šňůra nebo prádlová guma 
 provázek
 pravítko
 volitelné: siloměr, písek, voda

10–18 let 10 minut

 Žáci jsou schopni:
 měřit délku posunu cihly na stole;
 měřit časový interval mezi počátkem tahu a začátkem pohybu cihly;
 popsat, jak trvalé hromadění napětí může vést k náhlému pohybu těžkých předmětů;
 odpovědět na otázku, proč je obtížné předpovídat dobu a velikost zemětřesení;
 vysvětlit, že šokové vlny vyvolané náhlým pohybem cihel jsou podobné vlnám v horninách vyvolaným 
porušením a pohybem masy hornin.
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Tento pokus může být součástí vyučovací hodiny o zemětřesení a jeho následcích. Pomůže porozumět obtížím, 
k jakým dochází při včasné evakuaci území ohroženého zemětřesením a snahou o omezení škod. Je to též 
užitečná aplikace teorie sil.

Pokud je k dispozici siloměr nebo mincíř, lze měřit sílu potřebnou k překonání tření a k pohybu cihly (pokud 
jsou žáci dostatečně rychlí, aby to zaznamenali). Prozkoumejte na internetu skutečné údaje o zemětřesení. 
Pohovořte o dalších možnostech předpovídání zemětřesení, jak pomocí vyspělé technologie, tak třeba tradičním 
pozorováním chování zvířat před otřesy. 

 Většina zemětřesení je způsobena náhlým 
uvolněním nahromaděného napětí, kterému již 
horniny neodolají. 

 Zemětřesení mohou vznikat také postupným 
vzestupem magmatu k povrchu, explozivní 
vulkanickou činností nebo jaderným výbuchem.

 Velká zemětřesení jsou většinou vázána na okraje 
tektonických desek tam,

 a) kde se desky podsunují pod jiné až 
do zemského pláště, jako např. pod andy,

 b) kde desky kloužou jedna podél druhé, např. 
podél zlomové zóny San andreas v Kalifornii nebo 
podél anatolského zlomu v Turecku.

 Zemětřesení se též často vyskytují v zónách, kde se 
zemská kůra rozpíná a desky se vzdalují od sebe. 
Tato zemětřesení jsou slabší a jejich epicentra leží 
daleko od hustě osídlených oblastí. 
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POKUSY

vytvořte vlastní ložisko ropy 
a zemního plynu
Téma: Nerostné suroviny

Jak proudí ropa a voda propustnými horninami?

štěrkvoda

olej

 Zeptejte se žáků, jak si představují přírodní 
ložiska ropy a zemního plynu. Jsou to velká 
podzemní jezera? Nebo na mořském dně?  
Či snad vyplňují dutiny a póry v horninách? 
 (Odpověď: Ano, nacházejí se v dutinách a pórech 
hornin.)
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vzduch, tj. plyn

olej

voda

 Ukažte žákům předem připravenou 
uzavřenou sklenici obsahující štěrk, olej, vodu 
a vzduch. Zeptejte se jich:

 Co se stane, když sklenici obrátíte dnem 
vzhůru?
 Jaký bude sled vrstev oleje, vody a vzduchu, 
co bude nahoře a co dole, když se sklenice 
obrátí dnem vzhůru a obsah se nechá usadit?

 Potom obraťte láhev dnem vzhůru. Pozorujte, jak rychle plyn stoupá vzhůru. Olej se pohybuje mnohem 
pomaleji, jeho kapičky si hledají cestu mezi zrny štěrku. 

 Požádejte žáky, aby popsali, co právě vidí:
 Proč olej stoupá nad vodu?
 Proč je vzduch vždy nahoře?
 Kdyby místo vzduchu byl ve sklenici zemní plyn (který je lehčí než vzduch), co by se stalo, kdyby se sklenice 
otevřela?
 Mohly by se dnes voda, olej a plyn v horninách pod povrchem takto pohybovat?
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VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci jsou schopni:

 vysvětlit, že olej a plyn plavou na vodě, protože 
mají menší hustotu;

 uvědomit si, že tekutiny jako olej, voda a plyn  
se mohou nacházet v horninových pórech;

 vysvětlit, že pokud jsou horninové póry navzájem 
propojené, pak je hornina propustná a tekutiny  
jí mohou protékat; 

 vysvětlit, že pokud olej a zemní plyn nejsou  
pod zemí „lapeny v pastích“, plyn unikne 
do atmosféry a olej vyteče na povrch.

SOUVISLOSTI
Tento pokus může být součástí vyučovací  
hodiny o světových nerostných zdrojích. Je to 
jednoduchá cesta jak znázornit, že ropa a zemní plyn 
se normálně nevyskytují v podzemních jezerech, 
ale jsou nahromaděny v horninových pórech a jiných 
dutinách.

Odpovědi na položené otázky jsou následující:
 Co se stane, když se sklenice převrátí dnem 
vzhůru? Vrstvy oleje, vody a vzduchu se budou 
pohybovat.
 Jaké bude pořadí vrstev oleje, vody a vzduchu, 
když se sklenice obrátí dnem vzhůru? Voda klesne 
ke dnu, olej se přemístí do středu a vzduch vystoupá 
nahoru.
 Proč olej vystoupá nad vodu? Hustota oleje je 
menší než hustota vody.
 Proč vzduch vždy vystoupá nahoru? Vzduch má 
menší hustotu než olej a voda.
 Kdyby vzduch byl nahrazen přírodním plynem,  
co by se stalo, kdybychom láhev otevřeli? Plyn by 
unikl do atmosféry.
 Mohly by se dnes voda, ropa a zemní plyn takto 
pohybovat v horninách pod povrchem? Voda 
bude proudit jakýmikoli póry v horninách pod 
povrchem, obvykle shora dolů; jakákoliv ropa nebo 
zemní plyn uvolněné ze zdrojových hornin v podloží 
budou stoupat, jak je předvedeno na modelu.

10–16 let, 15 minut

VěK  A ČAS 

POMŮCKY

 uzavíratelná sklenice nebo plastová nádoba, 
nejlépe vysoká 

 čistý štěrk o velikosti zrn 8–16 mm  
v dostatečném množství, aby vyplnil sklenici

 olej, např. potravinářský olej
 voda
 barvivo ke zbarvení vody
 tmel k utěsnění víčka na sklenici

Připravte si předem tuto jednoduchou aparaturu: 
Naplňte sklenici štěrkem. Prostor mezi póry doplňte 
přibližně z jedné třetiny obarvenou vodou, z jedné 
třetiny olejem a jednu třetinu ponechte pro vzduch. 
Uzavřete sklenici tak, aby tekutiny nevytekly a žáci 
nepřišli do styku s olejem.
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY SHRNUTÍ
Žáci si uvědomí, že horniny pod povrchem jsou stlačenější a kompaktnější než štěrk ve sklenici. Zrna hornin jsou 
obvykle spojena dohromady pojivem a přírodní pojivo samo snižuje pórozitu a tím i propustnost horniny (tj. rychlost, 
jíž tekutiny mohou procházet horninou). Žáci mohou zkusit kapat vodu na různé sedimentární horniny, aby viděli, 
které z nich jsou nejpropustnější. Takové by byly lepším kolektorem ropy a zemního plynu či hydrogeologickým 
kolektorem podzemní vody než horniny tmelené vyšším procentem přírodního pojiva.
Zeptejte se žáků, co by se podle nich mohlo stát, kdyby se sklenice a její obsah zahřívaly, aby se napodobily 
vyšší teploty ve větších hloubkách pod povrchem. Mohli by to vyzkoušet tak, že budou opatrně zahřívat sklenici 
v kbelíku horké vody a pak ji převrátí dnem vzhůru. (Olej by přetékal rychleji, protože by měl nižší viskozitu.)

 Ropa a zemní plyn vyplňují horninové póry 
a NETVOŘÍ podzemní jezera.
 Porézní a propustné horniny, ve kterých se 
vyskytují, se nazývají kolektory, také roponosné 
a plynonosné vrstvy. Izolátory jsou vrstvy 
nepropustných hornin, které uzavírají ropu a zemní 
plyn v „pastích“. Řekneme-li „ropný rezervoár“, 
rozhodně tím nemyslíme nějaké umělé nádrže.
 Tekutiny o nízké hustotě, jako ropa a zemní plyn, 
stoupají k povrchu horninovými vrstvami a vytékají 
na povrch či unikají do atmosféry. 
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Jak přežít zemětřesení
naučte se, co dělat při zemětřesení a jak zvýšit svoji naději na záchranu

 Zeptejte se žáků, jaké pochody při zemětřesení mají na svědomí nejvíc obětí na životech. Obvykle odpovědí, že lidé padají do otevřených puklin v zemi, ale to se 
ve skutečnosti tak často nestává. Hlavním nebezpečím jsou zhroucené zdi a padající střechy, zvláště v zemích, kde jsou stavebním materiálem těžké cihly a dlaždice 
z nepálené hlíny. Nebezpečné jsou dále požáry způsobené zejména únikem plynů z poškozeného potrubí. Hrozí nedostatek vody k hašení, protože vodovodní síť je 
narušena nebo zničena. Voda je kontaminovaná, a tak se šíří nemoci jako cholera a tyfus. Pobřežní oblasti mohou být zničeny vlnami cunami vyvolanými zemětřesením 
s ohniskem pod mořským dnem, jako se stalo například po otřesech v Indickém oceánu na Vánoce 2004. Mořské vlny mají na svědomí více lidských životů než jakékoliv  
jiné události. Vyzvěte žáky, aby se porozhlédli ve třídě nebo prošli kolem školní budovy a vyhledali místa, kde by jim při zemětřesení hrozilo největší nebezpečí. 

 Zeptejte se žáků, zda někdo 
zažil opravdové zemětřesení (pro 
někoho to mohly být otřesné 
zážitky, a proto učitel musí jednat 
velmi ohleduplně). Ostatní si 
mohou připomenout, co viděli 
v televizi a na internetu, nebo 
slyšeli v rozhlase. Můžete jim 
promítnout i záběry nedávných 
zemětřesení. I pro žáky, kteří nežijí 
v oblastech ohrožených 
zemětřesením, to bude poučné, 
protože si pak dokáží představit, 
jak zemětřesení vzniká a jaké má 
následky.

Téma: Přírodní rizika
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 Naučte žáky, co mají dělat při zemětřesení. autorem následujících pokynů je Kalifornská záchranná služba. Důležité je též přizpůsobit se podmínkám a řídit se 
pokyny místních orgánů, pokud byly nějaké vydány.

 Pokud jste už 
venku, běžte 
do otevřeného 
prostoru, daleko 
od budov, stromů, 
pouličních lamp, 
elektrického 
vedení 
a dopravních 
značek.

 V místnosti se schovejte pod pevným stolem, lavicí 
nebo jiným nábytkem. Klidně ležte, ale připravte se 
k útěku, až otřesy přestanou a nebezpečí pomine. 
Nepřibližujte se k oknům, krbům, otevřenému 
ohni, těžkému nábytku a jiným těžkým nestabilním 
předmětům v bytě. 

 Pokud řídíte, zastavte a zůstaňte ve vozidle. Držte se dál od mostů, tunelů, nadjezdů. Snažte se zastavit dál 
od provozu, ale nezastavujte pod stromy, veřejným osvětlením, elektrickým vedením a dopravními značkami.

 Pokud jste na pláži, jděte na vyvýšené místo.

Při dodržování těchto zásad můžete pomoci sobě, přátelům a rodině přežít i velké zemětřesení.

 Neopouštějte předčasně dům – ze stěn padají cihly, zranit by vás mohlo sklo z oken, neonových reklam 
i plechy a tašky padající ze střech.

 V horských oblastech nebo v nestabilních 
územích si dejte pozor na kameny padající  
ze svahu a sesuvy suti, které zemětřesení  
často vyvolá.
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POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR

Nejsou zapotřebí žádné jiné pomůcky než pozorné 
oči!

7–18 let 30 minut

Žáci mohou:
 okamžitě reagovat, pokud zemětřesení zasáhne jejich oblast;
 vyhnout se hlavnímu okamžitému nebezpečí, jako např. padajícímu zdivu;
 udělat nezbytné kroky k zábraně požáru po zemětřesení;
 pomoci chránit ostatní. SOUVISLOSTI

Tento nácvik je vhodnou součástí lekce 
o zemětřesení a jeho následcích. Také to může být 
část přípravy chování při zemětřesení v seizmicky 
aktivních oblastech. Někde jsou již k dispozici 
instrukce k chování při zemětřesení a ty by měly být 
základem výcviku.
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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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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY SHRNUTÍ

 Podívejte se na internet na skutečné události. Pak zkuste „Zemětřesení z okna“ ze série lekcí Earthlearningidea. 
Najděte jakékoliv reportáže o zemětřesení a sestavte výstřižkové album. Promluvte si s dospělými, kteří zažili 
zemětřesení, a zeptejte se jich, co dělali, aby přežili.

 Následující popis otiskly noviny Times 18. 8. 2007 po ničivém zemětřesení o magnitudu 8 stupňů Richterovy 
škály ve městě Pisco v Peru:

 Otec Liam Carey, irský katolický misionář, který právě byl v rybářském přístavu, 
popsal včerejší zemětřesení. „Právě jsme vjeli do Pisca, zrovna do jeho centra a hledali 
jsme místo k přenocování. Zajeli jsme na parkoviště. Světla náhle zhasla. Auto začalo 
poskakovat po parkovišti. Zdi kolem se začaly hroutit. Hned vedle nás viseli lidé 
na elektrickém stožáru. Trvalo to dvě a půl minuty, ale připadalo nám to jako věčnost.“

 Zeptejte se žáků, zda by po tomto zemětřesení mohlo následovat nějaké další ohrožení (vodítkem v textu je,  
že Pisco je přístavní město, takže by mohly následovat vlny cunami).

 Starší žáci by mohli zkoumat, jak daleko je jejich země od aktivních okrajů tektonických desek, podél nichž se 
projevují nejničivější zemětřesení.

 Většina lidí je zraněna nebo usmrcena padajícími 
zdmi a střechami budov, rozbitým sklem 
a následnými požáry.

 Nejbezpečnější místo během zemětřesení 
je obvykle volný nezastavěný prostor daleko 
od budov, které by se mohly zřítit.



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY32

POKUSY

vodní svět – chemie podzemních vod
Téma: Půda a voda, Povrchové vody, Podzemní vody

naučte se měřit ph a objevte souvislosti mezi atmosférou, hydrosférou, biosférou a litosférou

neutrální

zásaditékyselé

7

Úvod ke zkoumání vodního světa

 Doporučujeme pracovat venku, ale možné je to i ve třídě. Nejlepší bude, když žáci aktivně přispějí k diskusi podle doporučených otázek a odpovědí, tak jak je 
popsáno dále. Úvodem bude nutné seznámit žáky se škálou pH a univerzálním indikátorem, používaným ke stanovení jeho hodnoty. 
silná kyselina jej zbarví na červeno, slabé kyseliny od oranžové do žluté, neutrální roztoky do zelena, slabě alkalické do zelenomodra, silně alkalické 
do tmavomodra až do purpurova.

0 14

>7<7

pH
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CO2

30 s

pramen

voda

 Voda z kohoutku (dešťová voda)
1. Naplňte láhev vodou 
z kohoutku (ještě lepší bude 
voda dešťová). Vezměte 
sklenici a univerzální 
indikátor. Také si sežeňte 
brčko a neotevřenou láhev 
pramenité vody.
2. Trochu pitné vody 
z kohoutku nalijte do sklenice. 
Zeptejte se, jakou má barvu 
a jakou bude mít po přidání univerzálního 
indikátoru. Většina žáků odpoví, že by voda 
neměla být ani kyselá ani zásaditá, takže bude 
neutrální a zbarví se do zelena.
3. Teď přidejte indikátor a skutečně – voda 
zezelená, nanejvýš bude mít slabý  
zelenomodrý odstín, takže může být  
i slabounce alkalická.
4. Pak se zeptejte, co se stane, když vodu 
vylijeme na zem? (Pokud jste venku, žáci nejspíš 
řeknou, že se vsákne do půdy.)

 Půdní voda
5. Vodu vylijte a nechte ji vsáknout do půdy. Jaká bude asi reakce půdní vody? 
Připomeňte žákům, že v půdě jsou odumírající a odumřelé zbytky rostlin, které vodu 
okyselují. Navíc jsou tam i živočichové a jejich dýcháním se tvoří oxid uhličitý. Ten 
také okyseluje prostředí, takže žáci dokážou odhadnout, že půdní voda bude kyselá.
6. Zeptejte se žáků, jak by napodobili činnost živočichů v půdě, hlavně to, jak půdní 
vodu obohacují oxidem uhličitým. Vezmeme brčko a dýcháme skrz něj do vody. 
a vida, univerzální indikátor odhalí, že voda žloutne, což znamená, že je okyselena.
7. Přidejte do sklenice trochu vody, vytáhněte brčko, nechte ve vodě indikátor 
a požádejte jednoho žáka, aby do vody asi 30 sekund dýchal. Voda zežloutne, někdy má dokonce oranžový 
nádech. To znamená, že se stále víc okyseluje, její pH se tedy snižuje.
8. Pak se žáků zeptejte, co se s touto trochu okyselenou vodou v půdě stane. Žáci usoudí, že část jí v půdě 
zůstane, další část unikne z rostlin procesem zvaným evapotranspirace, něco se vypaří z půdního povrchu, ale 
dost se jí vsákne do podloží a vytvoří podzemní vodu.

 Podzemní voda
9. Voda se vsakuje, napřed je v ní vzduch, pak ale voda vyplní všechny dutinky a stane se z ní voda podzemní, 
reaguje s okolím a chemickými procesy získá opět neutrální reakci.
10. Zeptejte se, jaký je další osud podzemní vody. Žáci by měli odpovědět, že se pohybuje gravitací ze svahu, 
tedy nejen dolů, ale i do stran.
11. Další otázka je, co následuje. Někteří žáci správně usoudí, že se voda znovu objeví na povrchu v podobě pramene.

 Prameny
12. Pak nás zajímá, jakou reakci bude mít 
voda v pramenech. Správná odpověď je, 
že reakce bude neutrální, takže univerzální 
indikátor zezelená.   
13. Teď si to ověřte, nalijte trochu 
pramenité vody do sklenice a přidejte 
univerzální indikátor. Voda bude opravdu 
zelená, nanejvýš malinko alkalická, 
v tom případě se zbarví do světlého 
zelenomodrého odstínu.

 Propojení zemských sfér pomocí vody
14. Zeptejte se, kterých zemských sfér se náš 
hovor týkal, zda atmosféry, hydrosféry, biosféry 
či litosféry. Mnoho žáků si uvědomí, že jsme 
se zabývali atmosférou (srážková voda, tvorba 
pitné i užitkové vody), hydrosférou (hromadění 
vody na povrchu, vsakování do půdy, vznik 
podzemní vody, vývěry vody v podobě 
pramenů), litosférou (vztah vody s horninami 
a půdou) i biosférou (rostliny a živočichové, 
půdní život). 
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VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci se naučí:

 používat univerzální indikátor a podle barvy 
rozpoznat pH roztoku;

 popsat a vysvětlit změny pH vod při jejich 
podzemním koloběhu. 

10–18 let, 15 minut

VěK  A ČAS SOUVISLOSTI
Stanovení pH vody je základem diskuse o pohybu vod 
a jejich reakci s okolním prostředím při podzemní části 
koloběhu; též o vztahu podzemní vody k ostatním 
sférám, tj. k atmosféře, hydrosféře, biosféře a litosféře.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
1.   Při diskusi o podzemních vodách dostanou žáci 
otázku: „Jak působí kyselá voda  na okolní horniny?“ 
Můžeme to ukázat na příkladu: Nasypte trošku rozemleté 
křídy do žlutavé vody, tedy takové, jaká má slabě kyselou 
reakci. Stačí malinko prášku, asi co se vejde na nehet prstu. 
Zatřepte vodou a uvidíte, že voda se zakalí a zazelená. 
Prášek způsobil, že voda začne mít neutrální reakci.
2. Další pokus je pro ty, kteří  si obstarají 
mořskou vodu (není to tak složité, lze ji koupit 
ve specializovaných akvaristikách nebo připravit podle 
návodů na internetu):

 zeptejte se, co se stane, když se kyselá půdní voda 
dostane do mořské vody. Žáci zřejmě odpovědí, 
že z původně alkalické mořské vody se stane voda 
s reakcí neutrální; 

POMŮCKY

 voda z kohoutku nebo dešťová voda
 univerzální indikátor (pozor na bezpečnost, chraňte si oči, chraňte před ohněm, neolizujte, neochutnávejte)
 ochrana očí
 sklenice
 brčko
 láhev pramenité vody
 nepovinné, k navazující činnosti 1: troška rozemleté křídy 
 nepovinné, k navazující činnosti 2: láhev mořské vody a čajová lžička kuchyňské soli (NaCl)
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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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SHRNUTÍ

 Hodnotu pH kapalin lze stanovit použitím 
univerzálního indikátoru.

 Jakmile se voda pohybuje půdou a horninou, 
mění se pH podzemních vod vlivem 
biologických procesů, jako je respirace 
a odumírání rostlin, a chemických reakcí 
s horninou i půdou.

 Hodnota pH mořské vody je ovlivněna jejím 
tlumícím účinkem a neokyseluje se, neboť 
obsahuje řadu látek umožňujících zpětné reakce 
a tím i absorpci velkého množství CO

2
.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 další otázkou je, co se stane, když přidáme do kyselé půdní vody kuchyňskou sůl (NaCl) – bude pak její reakce 
neutrální? Žáci pravděpodobně odpovědí, že ano;

 když přidáte kuchyňskou sůl do slabě kyselé vody s univerzálním indikátorem, tak zezelená, neutralizuje se.  
ale pouze na krátkou chvíli, pak zase žloutne. Sůl totiž neovlivní pH, voda bude mít stejnou reakci jako předtím; 

 přidejte univerzální indikátor do čisté mořské vody. Uvidíte, že voda bude světle modrozelená, to znamená,  
že je mírně alkalická; 

 vysvětlete, že když kyselá půdní voda vteče do oceánu, tak do reakcí vstoupí další látky, nejenom kuchyňská 
sůl. V mořské vodě jsou totiž rozpuštěny další soli. Ty vyrovnávají pH, absorbují jiné soli, a mořská voda se proto 
neokyselí. Proto může voda v moři absorbovat oxid uhličitý, který produkuje lidská činnost, a tak omezit jeho 
působení na globální oteplování;

 zeptejte se, jak můžeme napodobit vliv kyselé půdní vody na alkalickou mořskou vodu. Žáci pravděpodobně 
odpovědí, že by se dalo foukat brčkem do mořské vody a sledovat, jak vlivem univerzálního indikátoru mění barvu 
a tím i pH;

 zkuste to a uvidíte, že mořská voda s univerzálním indikátorem reaguje velmi pomalu. Soli mořské vody i CO
2
 totiž 

zpomalují nebo zcela tlumí toto působení vnějších vlivů. Ovšem jen pokud voda dokáže přebytek CO
2
 vstřebávat. 

Kdyby se tato hranice překročila, pak by se mořská voda začala okyselovat, a to by pro celý cyklus bylo katastrofální;
 zeptejte se, o které zemské sféry se v této naší debatě jedná. Správná odpověď by měla znít, že o všechny, 
od atmosféry (s oxidem uhličitým) přes hydrosféru (s oceánskou a půdní vodou) a biosféru (s lidskou činností) 
až k litosféře (s půdou a zvodnělými horninami).

3. Požádejte žáky, aby zakoupili v obchodě láhev pramenité vody a přečetli si na etiketě, jaké chemické složky 
obsahuje. Pak si o tom popovídejte. Hlavně se zaměřte na to, jak se tam ty součásti dostaly.
4. Pokuste se zvládnout úkol „Od deště k pramenům na zemském povrchu“ podle Earthlearningidea  
http:// www.earthlearningidea.com/English Resources_and_Environment.
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sopky a žíly jako želé a smetana
Téma: Hlavní geologické procesy, Přírodní rizika,  
Geologický vývoj a stavba území ČR

želé a smetana napodobí sopku a vulkanické procesy, erupci i tvorbu radiálních žil

sopouch

sopečný mrak

sopečné bomby

praskliny

magmatický krb

 Vyzkoušejte, jak magma vytlačované ze zemských hlubin do sopek způsobí 
vulkanickou erupci a přitom často vytváří radiální žíly, tedy žíly uspořádané paprskovitě 
od středu k okraji. Napřed si podle návodu připravte želatinu a udělejte z ní malý  
kuželovitý vulkán. Teplé želé nalijte do trychtýře s otvorem ucpaným třeba plastelínou. 
Nechte želé vystydnout a pak ho vyklopte na dřevěnou destičku s otvorem. Při vyklápění 
dejte pozor, aby střed kužele dosedl na otvor v destičce.  
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pipeta

gumová hadice

smetana nebo  
kondenzované mléko

 Naplňte injekční stříkačku vhodnou kapalinou (například 
smetanou nebo kondenzovaným mlékem) a gumovou hadičkou 
spojte stříkačku se skleněnou nebo plastovou pipetou. Položte 
destičku se sopkou na stojánek a pipetu zespoda zapíchněte úzkým 
koncem do „sopky“.

 Pomalu stlačujte injekční stříkačku a sledujte, jak kapalina zespodu proniká do želatinové sopky. Přitom 
pozorujte, jak se v želé tvoří radiální žíly – tady ze smetany, v přírodě by to bylo z lávy.  Pokračujte v pomalém 
stlačování, dokud sopka „nevybuchne“. Někdy exploduje vrcholek, častěji však svahy kužele. 

 Zdařilý pokus může být zakončen malou odměnou – želé se smetanou prostě sníte.
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POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR

Všechny předměty musí být nejdříve pečlivě 
očištěny, pokud by se „sopka“ měla později sníst. 
K pokusu je potřeba:

 filtrační trychtýř ucpaný plastelínou
  želatina
 dřevěná destička o ploše 15 cm2 s otvorem 
uprostřed

 podstavec pod destičku, např. trojnožka
 injekční stříkačka, gumová hadice, pipeta 
(skleněná nebo plastová, např. z kapátka),  
aby se těsně vešla do otvoru v destičce

 smetana, kondenzované mléko nebo něco 
podobného

 nádoba s horkou vodou pro uvolnění želé 
z trychtýře

8 let + 10 minut 

Žáci dovedou:
 popsat, jak kapalina může proniknout do umělé sopky;
 popsat zákonitost tvorby žilných intruzí vznikajících před napodobením erupce.
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
Ukázka tvorby žilné sítě se může provést ve třídě, v laboratoři nebo venku. Někdy může být obtížné uvolnit želé 
z trychtýře; v tom případě ponořte trychtýř na pár vteřin do horké vody a želé by mělo vyklouznout.

Zadejte žákům, aby kompasem změřili směr žil a zaznamenali ho na větrné růžici. Tuto činnost opakujte 
několikrát a data pokaždé zaznamenejte, aby vynikl obrazec radiálního uspořádání. 

 Magma tvořené roztavenými horninami se 
hromadí v magmatickém krbu (jako naše 
smetana či mléko v injekční stříkačce).

 Magma pronikající do vulkánu může způsobit 
jeho radiální rozpukání a výsledkem je roj 
radiálních žil.

 Tento druh magmatu může někdy proniknout 
až k povrchu, prolomit ho a vyvolat puklinové 
erupce. Žíly samotné jsou však viditelné až 
po erozi části vulkánu.

 Rozmístění puklin je podobné, jako když 
do tabule skla udeří tvrdý předmět.  
V želé se vyvinou pouze radiální praskliny, 
ale ve skutečné sopce je magma vtlačeno 
i do koncentrických puklin a vytváří výlevy  
vyvřelé horniny ve formě pláště kužele.
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nebezpečí – tekuté písky!
Téma: Přírodní rizika

proč se některé horniny za prudkých dešťů uvolní?

 Nejzákladnější sada pro testování tlaku 
pórové vody na soudržnost sedimentu. 

jemný písek hrubozrnný písek ostrohranné kameny

35˚ 40˚ 45˚

 Ukažte žákům fotografie velkého sesuvu u Dobkoviček, který 7. června 2013 zavalil dálnici D8 (www.geology.cz/
extranet/publikace/online/vyrocky/vz-2013-cj-proweb.pdf ). Zeptejte se jich, co si myslí o příčinách, které způsobily 
sesuv hornin a poškození silnice. (Budou nejspíš hovořit o „málo odolných horninách“ nebo „vrstvách hornin, které 
promáčela dešťová voda“.) 
Můžete s nimi probrat schopnost některých látek přecházet z pevného stavu do tekutého; tzv. tixotropie je ztráta 
pevnosti hmoty vyvolaná např. třením při smyku či otřesy. Zjednodušeně se jí říká též „ztekucení“. Tekutým pískům  
se u nás často říká kuřavky.

Kritické úhly různých materiálů

Při větším než kritickém úhlu se materiál začne pohybovat.



GeoloGie pro zvídavé 2 / POKUSY 41

POKUSY

N
eb

ez
pe

čí
 –

 te
ku

té
 p

ís
ky

!

jemný písek

závaží

voda

 Složitější verze podomácku vyrobeného přístroje, 
s uzavřenou svěrkou a vodou naplněnou nádobou 
vpravo.

 Chvíle při uvolňování svěrky.  Několik vteřin po uvolnění svěrky závaží 
pokleslo, když se tlak pórové vody na písek zvýšil. 

voda
voda

 Předveďte roli vodního tlaku oddalujícího zrna od sebe, takže pevnost horniny, např. sedimentu, se snižuje a dochází k plastické deformaci.

 Sestavte některý z přístrojů zobrazených na kresbách a popsaných dále v seznamu pomůcek:
 buď základní verzi připojení na laboratorní vodovodní kohoutek,
 nebo složitější verzi, kdy trubičku uzavírá šroubovací svěrka a na vrcholku písku leží závaží (např. kovový šroub).

 Přidejte vodu do nádoby vpravo tak, aby sloupec vody byl třikrát vyšší než vrstva písku.

 Uvolněte svěrku a sledujte, co se děje. (Když voda odtlačuje zrna od sebe, tak se závaží obvykle převrátí nebo klesne do písku. Někdy se voda vsakuje pomalu, jindy vsakování 
probíhá rychle.)
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ČAS  

VěK    
14–18 let

15 minut za předpokladu, že si přístroje sestavíte 
a připravíte předem

POMŮCKY
ať použijete jakoukoliv metodu, budete potřebovat:

 gumovou hadičku
 malé závaží, např. šroub, kus kovu nebo úlomek kamene 
 vymytý písek
 vodu
 jemné síto nebo drátěnku na nádobí jako filtr
 prostředky pro instalaci přístroje – posuvné stojanové držáky, svěrky nebo podomácku vyrobené podpěry
 podnos na zachycení přetékající vody.

Použití laboratorního vodovodního kohoutku
 Skleněný trychtýř s vloženým sítkem ze ¾ vyplněný vymytým pískem. 

Použití domácího vybavení
 Dvě seříznuté plastové láhve od nápojů s otvorem vyvrtaným do každého z víček, aby se snadno navléklo 
na hadičku. Spoj se utěsní izolepou;

 svorka, např. šroubová svorka. Vložte nějaké sítko do zúžení vyrobeného trychtýře tak, aby písek neprošel, 
a pak nálevku zcela naplňte vymytým pískem. Otevřete svorku a nalijte na písek vodu, až bude zcela 
prosycen a vodní hladina v obou nádobkách dosáhne stejné úrovně.



GeoloGie pro zvídavé 2 / POKUSY 43

POKUSY

N
eb

ez
pe

čí
 –

 te
ku

té
 p

ís
ky

!

Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

SHRNUTÍ

 Mnoho sedimentů, jak zpevněných, tak 
nezpevněných, má mezi zrny póry.

 Zvýší-li se v hornině hydrostatický tlak, může  
se zvyšovat i tlak podzemní vody v pórech  
až do té míry, že poruší horninu.

 Následkem zvýšeného tlaku pórové vody 
mohou klesnout základy budov a na svazích 
mohou vznikat sesuvy.

 Vydatný déšť může přivodit zvýšení tlaku 
pórové vody, takže náhle může dojít k plastické 
deformaci, která může být katastrofální i pro lidi.

 Horniny jsou po vydatném dešti ovlivněny 
zvýšeným pórovým tlakem, a nikoli, jak se 
chybně říká, „promáčením“.

 Tixotropie se v horninách hlouběji pod 
povrchem může projevit při zemětřeseních – 
jako např. při zemětřesení ve městě Christchurch 
na Novém Zélandu v roce 2011, kdy se značné 
množství vody vsáklo do prasklin v půdě.

SOUVISLOSTI
Tento pokus může být použit v hodinách 
přírodovědy nebo zeměpisu k znázornění přírodních 
geologických rizik. 

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Opakujte pokus, změňte velikost zrn v nádobce až 
do velikosti 2–4 mm nebo použijte různé velikosti 
závaží.

VÝUKOVÝ ZÁMěR

Žáci jsou schopni:
 vysvětlit, že ve zdánlivě stabilních horninách, především v sedimentech, může snížit jejich soudržnost voda 
odtlačující horninová zrna od sebe;

 dokázat, že podmínkou je nutný dostatečný tlak pórové vody;
 pochopit, že zvýšený tlak pórové vody může způsobit tixotropii sedimentu;
 uvědomit si, že obdobný vývoj na svazích může způsobit sesuvy;
 vyvodit, že tixotropie se může projevit též při zemětřesných otřesech, jimiž se horniny doslova zkapalní, 
a budovy se mohou naklonit nebo klesnout do podloží.
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 Jak dlouho vydrží můj náhrobek?
i na hřbitově můžeme ověřit své odborné znalosti 

 Na většině starých hřbitovů jsou zachovány náhrobní 
kameny z různých druhů hornin. Jelikož o mnohých hrobech víme, 
jak jsou staré, mohou nám náhrobky poskytnout řadu informací.
Základní kroky jsou následující:

 opakování – rozdělení hlavních druhů hornin na skupiny: 
sedimentární, metamorfované, vyvřelé. Mnohde můžete vzorky 
získat od místních kameníků;
 vyjednejte se správou hřbitova datum návštěvy;
 na hřbitov se zajděte podívat předem, najděte vhodné hroby, 
vhodná místa a naplánujte několik možných tras;
 napište rodičům žáků a požádejte je o písemný souhlas. Pro 
některé žáky by to mohl být nepříjemný zážitek, třeba měli 
nedávno v rodině úmrtí. Žáci také budou muset být vhodně 
oděni a obuti;
 ujistěte se, že máte k dispozici pracovní listy (vzor naleznete  
na další stránce), psací podložky, psací potřeby a kompas 
k měření orientace náhrobků.

 Při návštěvě hřbitova žáky shromážděte u příhodné řady 
náhrobků a dejte jim instrukce. Připomeňte jim některé zásady, 
co mají a co nemají dělat: 

 berte ohled na jiné návštěvníky
 nešlapejte na hroby
 nehlučte
 držte se v dohledu a v doslechu.

Téma: Horniny a nerosty
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 Vyzkoušejte žáky, zda rozpoznají hlavní 
druhy hornin. Mohou mít po ruce klíč k určování. 
Především by si měli uvědomit, že pískovec patří 
mezi sedimenty, zatímco mramor, krystalická 
břidlice a rula mezi metamorfované horniny. 
Nezabývejte se podrobnostmi, které by byly 
mimo schopnosti a zájmy žáků.

zdůrazněte, jak mohlo probíhat zvětrávání 
kamenů:

 nevynechejte vliv kořenů rostlin, mechů 
a lišejníků,

 zmiňte se o rozpadu kamenů opakovaným 
zámrzem a rozmrzáním,
 všimněte si chemického zvětrávání a jeho 
projevů, jako je zbarvování a odbarvování 
hornin i odlupování povrchové kůrky horniny,
 pozorujte působení deště na kameny. Dešťová 
voda bývá slabě kyselá, proto horniny rozrušuje 
a jejich součásti převádí do roztoku.

 Požádejte žáky, aby sami navrhli, jaké vědecké teorie a hypotézy by se daly během tohoto výzkumu 
ověřit, např.:

 pískovce zvětrávají rychleji než žuly;
 plochy náhrobků obrácené k západu zvětrávají rychleji než části obrácené k východu;
 pod stromy zvětrávají náhrobky rychleji než ve volném prostoru;
 spodní části náhrobků zvětrávají rychleji, protože jsou ve větším vlhku;
 vztyčené náhrobky zvětrávají rychleji než ležící;
 rostliny jako lišejníky a mechy rostou rychleji na vápnitých horninách, třeba na vápenci a mramoru,  
než na nevápnitých, jako jsou pískovec a žula;
 starší náhrobky jsou z jiných kamenů než ty současné;
 čím mladší jsou náhrobky, tím je jejich složení pestřejší;
 nejstarší náhrobky najdete kolem kostela, kaple nebo pomníku, dál od nich jsou mladší a mladší;
 cokoli dalšího, co žáky napadne.

 Pak rozdělte žáky na skupiny a pošlete je studovat různé řady náhrobků. U každého zaznamenají zjištěné 
údaje do notesu. Poskytněte jim dostatek času a určete místo setkání. Na každou skupinu by měla dohlížet 
dospělá osoba. Nakonec zkontrolujte, zda někdo nechybí, a vraťte se s žáky do školy.

VZOR PRACOVNÍHO LISTU

Výzkum kamenů na hřbitově v................................................................................................  Badatel.............................................................................................  Datum......................................................................  

Příjmení v nápisu 
na náhrobku

Datum úmrtí 
prvního 
pohřbeného

Materiál náhrobku

 žula (jaké barvy?)

 mramor

 pískovec (o jaké zrnitosti?)

 několik druhů hornin (jakých?)

Zvětrání horniny

 rozpad, odlupování šupin, 
hrubý povrch, místy 
vyhlazený? 

 kovové písmo vyčnívá 
z mramorového povrchu? 

Orientace náhrobku 
podle světových 
stran. 
Která plocha je více 
zvětralá? 

Je hrob pod 
stromem?

Je náhrobek porostlý 
lišejníky, mechy, jinými 
rostlinami? 
Jak na horninu působí?
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 Kromě vytčeného cíle – potvrdit údaje o rychlosti zvětrávání kamenů – se mohou vyskytnout další témata emocionální 
a duchovní povahy. Žáci si například mohou uvědomit vysokou úmrtnost v minulosti a uvažovat o jejích příčinách.
 Je nutné vzít v úvahu také zvyky různých kultur a náboženství nebo se o nich informovat. Některá náboženství 
například nedovolují dotýkat se hrobů. Zkoumat náhrobky však můžete, aniž byste se jich dotýkali. 
 K výzkumu zvolte starý hřbitov. Na zcela novém nenajdete vhodné předpoklady pro výzkum zvětrávání.

8 let +
Přibližně hodina na hřbitově, k tomu cesta na místo 

a přípravné práce ve škole.

VěK  A ČAS 

POMŮCKY

 pracovní listy 
 psací podložky
 tužky
 kompas k orientaci na hřbitově
 láhev s užitkovou vodou
 měřítko k určení hloubky povrchu mramoru 
vzhledem ke kovovým písmenům

 speciální lahvička s kapátkem se zředěnou 
kyselinou chlorovodíkovou (přibližně 0,5 mol, 
pouze pro pedagogy!)

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci jsou schopni:

 rozpoznat hlavní druhy hornin v terénu;
 navrhnout různé představy o rychlosti zvětrávání 
a ověřit je v terénu;

 pečlivě pozorovat jednotlivé případy a udělat 
obecné závěry;

 uvědomit si, že není vždy možné hypotézy ověřit, 
zejména při práci v terénu;

 odpovědně pracovat jako člen malého terénního 
kolektivu;

 chovat se ohleduplně na místě bolestných 
vzpomínek mnoha lidí;

 poučit se o tom, jaké náhrobní kameny lidé používali 
v závislosti na dopravních možnostech a metodách.
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SHRNUTÍ

 Zjednodušeně řečeno – sedimentární, tedy usazené horniny nejsou rekrystalizované a sestávají z tmelených 
zrn. Metamorfované a vyvřelé horniny obvykle obsahují krystaly minerálů a jsou nepropustné. Vyvřeliny nemají 
krystaly usměrněné, zatímco metamorfované horniny ano (mramory obvykle bývají stejnoměrně krystalické, 
pouze v místech nevápnitých příměsí se vyskytují hnízda a šmouhy jemněji zrnitého kalcitu).

 Horniny s karbonáty, jako je vápenec i krystalický vápenec čili mramor, reagují se zředěnou kyselinou 
chlorovodíkovou. V případě náhrobků to lze použít jen s povolením, protože na kameni by zůstala stopa 
kyseliny. Někdy se takové náhrobky pomocí kyseliny zbavují nečistot.

 Náhrobky se obvykle vztyčují nejpozději do roka po úmrtí. Datum úmrtí nejstarší osoby proto musí být blízké 
vztyčení náhrobku. Někdy však bývají nápisy obnoveny, což by případně mohlo vést k omylu v datování.

 Zvětrávání je rozpad a rozklad hornin přímo na místě, na zemském povrchu, přičemž větší a pevné horninové 
součásti nejsou odstraněny.

 Část zvětralého materiálu je odnášena. To je též součást zvětrávání.
 Obvykle rozeznáváme tři druhy zvětrávání: 

 fyzikální neboli mechanické zvětrávání, způsobené zamrzáním a rozmrzáním, změnami teplot, zvlhčováním 
a vysušováním apod.

 chemické zvětrávání, kam patří oxidace, rozpouštění minerálů jako sádrovce dešťovou vodou, rozpouštění 
vápenců kyselými vodami z atmosféry, činností rostlin a půd apod.

 biologické zvětrávání, spočívající v činnosti mikrobů, rostlin a živočichů, čímž se usnadní vliv mechanického 
a chemického zvětrávání.

 Všechny druhy zvětrávání působí společně, takže jejich dělení je vlastně jen věcí zvyku.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 Shrňte poznatky všech žáků a pomozte jim udělat 
z výzkumu závěry. Bylo by vhodné předběžné 
výsledky shrnout ještě na hřbitově. Později mohou 
žáci znázornit svá pozorování graficky a zařadit 
do tabulky; např. nejstarší hroby jsou z místních 
hornin, nové náhrobky i z exotických hornin, až 
z doby, kdy je bylo možno dopravovat na dlouhé 
vzdálenosti. Rozpoznat původ kamenů je důležité. 
Své poznatky můžete zanést do mapky. 

 Zeptejte si žáků, jaký by si vybrali kámen na vlastní 
náhrobek, pokud by si přáli, aby nápisy na něm byly 
čitelné i za 200 let.

 Rychlost zvětrávání můžete vypočítat právě podle 
nápisů, hlavně podle vyčnívání kovových písmen 
nad okolní plochou náhrobku. Nezapomeňte, že 
povrch náhrobků byl před jejich vztyčením ohlazen 
a kovová písmena z plochy kamene původně 
nevyčnívala. Obvykle byla místa pro písmena 
vydlabána a do míst se pak vlilo nebo kladivem 
vtlouklo olovo. 
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pokusy s bublinkami
Téma: Hlavní geologické procesy, Přírodní rizika

Jak bubliny v sopečném magmatu ovlivňují erupci vulkánu?

voda

 Nalijte do jedné nádoby s průhlednými stěnami viskózní kapalinu, 
jako třeba med nebo sirup, a do druhé nějakou slabě zbarvenou 
limonádu nebo obarvenou vodu. Postavte je vedle sebe na stůl. 

 Požádejte žáky, aby brčkem foukali do nádoby s limonádou 
a pak do druhé nádoby s viskózní kapalinou. Když se nic nebude dít, 
vyzvěte žáky, aby zafoukali silněji, do chvíle, kdy dojde k „erupci“.

 Někteří žáci si možná pletou význam slov magma a láva. 
Magma je tekutá nebo částečně tekutá hmota pod zemským 
povrchem. Jakmile se na povrch vylije, stane se z něho láva. 
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 Pak se zeptejte:
1  Čím se erupce od sebe lišily?
2  Čím se lišily bubliny?
3  Co bylo příčinou těchto rozdílů?
4  Některé sopky produkují pohyblivé, méně 
viskózní magma (jako je limonáda), jiné 
viskóznější, méně pohyblivé magma, srovnatelné 
s naším medem či sirupem. Jak budou vypadat 
erupce těchto dvou sopek?
5  Co byste si vybrali? Dívat se na erupci 
s pohyblivým rychle tekoucím magmatem 
(odpovídajícím naší pokusné limonádě), nebo 
s pomalým viskózním magmatem (jako s medem 
nebo sirupem)?
Odpovědi najdete na další stránce.
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POMŮCKY
Pro každou skupinu:

 dvě – nejlépe plastové – průhledné nádoby 
 dvě brčka 
 dostatečné množství limonády nebo obarvené vody 
a viskózní kapaliny, třeba medu nebo sirupu

 plastové podložky nebo ubrus 
 utěrky a dostatečné množství teplé vody 

Upozornění: Bubliny medu nebo sirupu mohou 
potřísnit šaty nebo obličej. Není to nebezpečné,  
ale raději je hned omyjte.VÝUKOVÝ ZÁMěR

Žáci dovedou:
 popsat rozdílnou viskozitu podobných kapalin 
a zdůvodnit různé pocity při foukání bublinek 
do viskózní a málo viskózní kapaliny;

 popsat vztah mezi rozdílnou viskozitou magmatu 
a druhy vulkanické erupce.

11–18 let, 10 minut

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
1  Do limonády se bublinky foukaly snadno, ale brzy 
se vytratily. Do viskózní kapaliny se foukaly obtížněji, 
ale rostly v ní a někdy i vytlačily kapalinu z nádoby.
2  V limonádě byly bublinky menší a brzy se ztratily. 
Naopak ve viskózní kapalině byly větší, dlouho vydržely, 
některé dokonce praskly a kapalina vyšplíchla ven.
3  Limonáda nebyla tak viskózní, proto byla 
pohyblivější než hustší viskózní kapalina.
4  Většina erupcí je způsobena tím, že z magmatu uniká 
rozpuštěný plyn. K tomu dojde, sníží-li se okolní tlak. Stane 
se, že temeno sopky odletí jako uzávěr z láhve napěněné 
limonády a láva podobně jako nápoj vypění na povrch. 
Když viskózní magma krystalizuje, může v sobě udržet více 
plynů, které se pak náhle uvolní. K jakému druhu erupce 
dojde, závisí na viskozitě magmatu.

 Pohyblivé, málo viskózní magma vypustí plyny rychle, 
jako v  pokusu s limonádou, a láva se dostane snadno 
na povrch. Řídká láva se může pohybovat daleko jako 
lávový proud a vytvoří desku nebo i plochý kužel. 
Někdy v hornině zůstanou po bublinách plynu díry, 
odborně zvané vezikuly.

 Viskózní husté magma exploduje daleko silněji – 
dlouho zadržovaný plyn najednou unikne a roztrhá 
magma i okolní horninu na úlomky, písek a prach. Tak 
vzniká vulkanický tuf, který pokrývá krajinu a pohřbívá 
celá města (jako Pompeje). Hustá láva teče pomalu 
a daleko se nedostane, utuhne jako vyvýšeniny se 
strmějšími svahy. V chladnoucí lávě jsou uvězněny 
bublinky plynu a po utuhnutí vznikne lehká pórovitá 
hornina, třeba pemza. Viskozita kapalin se měří 
v jednotkách „poise“, škála je logaritmická.



GeoloGie pro zvídavé 2 / POKUSY 51

POKUSY

Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:
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 Čedičové lávy bohaté železem a chudé křemíkem jsou 
původně magmatem o nízké viskozitě, zatímco ryolitové 
lávy chudé železem a bohaté křemíkem mají nejvyšší 
viskozitu.

5  Erupce řídkého magmatu jsou poměrně bezpečné 
a vytékající i vylétavající lávu lze bez většího rizika 
pozorovat z dálky. Erupce hustého magmatu jsou 
nebezpečnější, mívají mnoho obětí a působí velké  
škody. ale!  Ryolitové a andezitové lávy zbavené plynů  
se mohou pohybovat klidně a vytvoří lávové dómy 
a utuhlé proudy; čedičové lávy na styku s vodou mohou 
silně explodovat.

 Některé kapaliny jsou pohyblivější a méně viskózní 
než jiné. To platí i pro magma.

 Bubliny plynu se snáze tvoří v málo viskózních 
kapalinách, ale rychleji zaniknou.

 Čedičové magma o nízké viskozitě (bohaté železem, 
chudé  oxidem křemičitým) uvolňuje plyny snadno 
a rychle a jeho výrony jsou bezpečné. Tvoří ploché 
vulkanické kužely a  proudy. 

 Viskóznější ryolitová a andezitová magmata, 
chudá železem a bohatá oxidem křemičitým, jsou 
explozivnější, a proto nebezpečnější. Lávy tvoří 
strmé kužely i napěněné pemzové kupy. 

Prostředí seřazená podle zvyšující se viskozity  
(upraveno podle Univerzity Britské Kolumbie).

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Použijte ELI aktivitu See how they run, která zkoumá vliv teploty, obsahu pevných látek a vody na viskozitu (rychlost proudění) melasy  s ohledem na pohyb magmatu. Můžete 
použít tmavě zbarvené kapaliny, jako sirupy či kolu, a tak napodobit tmavá magmata čedičového charakteru. Bude to názornější než světlé kapaliny, podobné kyselým lávám 
bohatým na oxid křemičitý. 
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POKUSY

mohutná řeka v malém korytě
Téma: Povrchové vody

vytvořte model říčního systému

vodakrabice

písek

štěrk

valouny

igelit nebo 
igelitová taška

 Připravte plastovou nádobu čtvercového 
průřezu nebo krabici pokrytou plastovou fólií. 

 Do poloviny ji vyplňte vypraným pískem 
a přidejte několik valounů. 

 Nádobu mírně nakloňte a do písku 
vyryjte odshora dolů rovnou rýhu. 
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písek

štěrk

valouny

voda

 zeptejte se žáků:
1  Co se stane, když budeme pomalu nalévat 
vodu na písek u horního okraje koryta?
2  Co se začne pohybovat dříve – písek, nebo 
valouny? Vysvětlete proč.
3  Když se na povrch nalije větší množství vody, 
tak se koryto prohloubí, nebo se zaplní pískem?
4  Co se stane, když budeme vodu nalévat 
rychleji?
5  Kde se usadí písek a valouny, až se přestanou 
pohybovat?
6  Jak se zrna písku a valouny budou pohybovat?
Odpovědi najdete na dalších stránkách.

 Žáků, kteří pozorně sledují, jak naléváte 
vodu na písek z nádoby, nebo hadicí 
z vodovodního kohoutku, se zeptejte, zda byly 
jejich předpovědi správné. Také se jich zeptejte, 
jestli zahlédli, jak se písek a valouny pohybují – 
kloužou, poskakují, nebo se kutálejí po písčitém 
podkladu?  Pokračujte v pozorování, jak se korýtko plní sedimentem a vytváří složitý systém rozvětvených stružek. 

Pokud dole v korýtku vznikne loužička, sledujte, jak se v ní může vytvořit malá delta. Často se zrna tvořená 
materiálem o větší specifické hmotnosti shromažďují v místech slabšího proudu. Takto v náplavech vznikají 
tzv. rozsypy, což je nahromadění minerálů s větší hustotou, např. zlata. Napodobíme to tak, že do písku 
přidáme úlomky s větší hustotou, např. železné piliny nebo drcený pyrit, a pozorujeme, kde se usadí.
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POMŮCKY VÝUKOVÝ ZÁMěR

 mělká plastová krabice nebo krabice z tvrdého 
papíru pokrytá plastovou fólií, kus okapové roury

 vypraný písek v takovém množství, aby vyplnil 
polovinu koryta

 malé množství štěrku 
 voda, buď z vodovodního kohoutku či z hadice, 
nebo z nádoby

 v místnosti nádoba na zachycení vody 
a vyplavovaného písku, aby se neucpal odpad

Žáci dovedou:
 popsat, jak proudící voda může současně erodovat, dopravovat a ukládat nezpevněné sedimenty o různé 
velikosti zrna,

 vysvětlit, že obecně je energeticky náročnější pohybovat většími částicemi než menšími;
 popsat, jak se malé stružky vyplňují sedimentem a mění ve výplavový kužel a jak se vytváří malá delta;
 vysvětlit, proč se minerály s největší hustotou usadí první, kdykoliv se proud vody zpomalí;
 použít tento pokus v malém měřítku k porozumění pochodům ve skutečných řekách, jako je třeba Labe, Vltava 
či Berounka, zvlášť v případě povodní.

7–18 let, 20 minut

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Pokus může být součástí vyučovací hodiny o mechanismu pohybu sedimentů, o chování skutečných řek i o tom, 
jak mohou ovlivnit život lidí. Může být rovněž použit k vysvětlení vzniku ložisek ekonomicky cenných minerálních 
surovin, např. zlata, diamantů nebo cínu.
Zkoumání transportu sedimentů je konstrukční aktivitou. Jelikož naše pokusy poskytují obecný pohled 
na mechanismus eroze, transportu a sedimentace, v přírodě může docházet za proměnlivých podmínek k různým 
kombinacím mechanismu takových pochodů.
1  Pokud je písek suchý, voda se vsákne. Po povrchu poteče, jen když je písek nasycen vodou. Když hustý déšť 
dopadne na suchý povrch, zpočátku to nebezpečné není, ale po dlouhotrvajícím lijáku může dojít k povodni.  
2  Obvykle se jako první bude pohybovat písek, protože je lehčí než valouny.
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3  Hodně záleží na tom, kolik vody a kam se přesně lije. Obvykle bychom mohli očekávat, že se stružka prohloubí, 
protože písek je odplavován. Písek se však může sesouvat ze stran do korýtka a vyplnit ho. Když dolijeme rychle vodu, 
vytvoří se nové korýtko a nový systém stružek. Ve spodní části korýtka unášecí síla proudu vody klesá a sedimenty se 
usazují.
4  Eroze sedimentů se urychlí. Větší částice se dostanou do pohybu poté, když jsou odnesena zrna písku pod nimi.
5  Některé valouny se mohou usadit ve vyšších částech korýtka, ale většinu proud odnese do spodních částí. 
Pokud bude voda z koryta volně odtékat, písek se buď zcela odplaví, nebo usadí jako výplavový kužel. Pokud 
koryto na dolním konci uzavřeme, voda se bude hromadit a písek v ní vytvoří malou deltu, jak znázorňuje obrázek. 
6  Zrna písku se pohybují skluzem po dně nebo rotací. Také se pohybují „skokem“ a nárazem uvádějí do pohybu další 
zrna. To však v měřítku našeho pokusu těžko zpozorujeme. Část písku může být přenášena na malou vzdálenost 
v suspenzi, je-li proud vody dostatečně rychlý. Větší částice jako valouny se většinou začnou kutálet, když proud odplaví 
zrna pod nimi, jejich oporu. Jakmile se valouny dostanou do pohybu, setrvačností se mohou pohybovat na krátkou 
vzdálenost.

 Erozi, transport a ukládání ovlivňují různé úrovně 
energie.

 Větší množství vody způsobí odnos větších částic 
a delší transport. Zvýšení objemu o 10 % zvýší 
celkovou energii též o 10 %.

 Větší spád koryta zvýší rychlost vodního proudu. 
Erodovány a transportovány budou větší částice než 
při původním sklonu. Pokud se rychlost vodního 
proudu zvýší o 10 %, celková energie se zvýší o 21 %.

 Když se množství vody a její rychlost sníží, částice 
se usazují.

 Při tomto pokusu se přirozeným způsobem vytváří 
systém malých stružek, který odpovídá skutečnému 
systému větvení u velkých říčních systémů.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 Nakloňte nádobu víc a zkoumejte rozdíly ve srovnání s prvním pokusem.
 Prozkoumejte zprávy o povodních nebo ztrátách půdy vodní erozí. Jejich zdrojem mohou být místní zprávy, sdělovací prostředky nebo internet. Je např. zaznamenáno, že 
když se řeky Ganga a Brahmaputra rozvodní, odplaví své břehy až do vzdálenosti 500 m od původního koryta a vesničané musejí stěhovat své příbytky do vyšších poloh.
 Vyzkoušejte další pokusy Earthlearningidea na podobná témata, např. Proč se půda odplavila?, Písečné čeřiny a umývadlo, Písečné čeřiny v nádrži. 
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Děláme margarínové pohoří       
Téma: Hlavní geologické procesy, Geologický vývoj a stavba území ČR

Udělejte pohoří pokaždé, když si mažete chleba

kontinentální kůra

astenosféra

svrchní plášt svrchní plášt

kontinentální kůra

horský hřbet
náhorní plošina

litosféra

původní oceánská kůra

 Horská pásma se vztyčí na styku 
dvou tektonických desek. Jedna deska 
se může podsunout pod druhou 
pochodem zvaným subdukce. 
litosféra je zemskou kůrou s částí 
zemského pláště. Její desky se 
pohybují po plastické vrstvě zvané 
astenosféra.
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 Otevřete novou krabičku s jakýmkoli měkkým pokrmovým tukem, obecně zvaným margarín. Povrch musí být rovný! Držte nůž pod úhlem asi 45° k povrchu, pomalu 
ho táhněte, shrnujte margarín – a pozorujte, jak se povrch „vrásní“ a zdvíhá, jako kdyby se tvořily „hory“. 

 Pak pro změnu nepohybujte nožem, ale krabičkou, a to pod úhlem asi 30° šikmo dolů. Margarín se shrnuje a napodobuje podsunující se tektonickou desku. Svrchní 
část tuku se seškrabuje, jako by to byl vrásněný sediment. Jak opravdu takový proces subdukce vypadá, vidíte na obrázku na str. 56. 

 Jednoduchým způsobem  se vám povedlo napodobit důležitý geologický 
proces a stačil k tomu obyčejný margarín a trocha šikovnosti. a pokud nebudete 
olizovat nůž a margarín neznečistíte, může se znovu použít.
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Pro každou skupinu žáků:
 kostka měkkého margarínu
 kuchyňský nůž

6 let + 5 minut

Žáci dovedou:
 vysvětlit, jak se rovná plocha může shrnout do vrás, když se proti ní nebo přes ni pohybuje plocha další; 
 použít margarínový model k napodobení podsunování desek, kterému říkáme subdukce, a k vysvětlení 
jednoho ze způsobů vytvoření pohoří.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

D
ěl

ám
e 

m
ar

ga
rí

no
vé

 p
oh

oř
í      

Tato činnost využívá materiál, který mají žáci denně k dispozici, aby si připomněli a názorně předvedli vznik 
horských hřbetů při podsouvání jedné desky pod druhou a shrnování materiálu do vrás. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali dát svůj model do vztahu s přírodními geologickými procesy a jejich účinky.

Požádejte žáky, aby přemýšleli o tom, zda by se k takovému modelování geologických procesů nehodily i jiné 
látky, ať již potraviny nebo cokoli jiného.

 Pohyb jednoho objektu po druhém vyvolá tlak 
v povrchových materiálech.

 Je-li povrchový materiál tvárný, plastický, tlak 
způsobí vrásovou deformaci.

 Série rovnoběžných margarínových vrás je 
analogií tvorby i vzhledu horských hřbetů.
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POKUSY Rekonstrukce způsobu života vyhynulých organismů na základě zkamenělých i žijících živočichů

Podivná stvoření
Téma: Vývoj organismů na Zemi

 Pokuste se srovnat znaky současných živočichů 
s fosilními. Můžete podle toho poznat způsob života 
živočichů vyhynulých?

 Rozdělte třídu na dvě skupiny. Každé skupině dejte obrázky vyhynulých živočichů a zároveň obrázek 
rekonstrukce jejich životního prostředí. Prozraďte žákům, že tito tvorové žili v moři před zhruba 515 miliony 
let, dávno před tím, než rostliny a zvířata osídlily souš. 
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Pikaia – primitivní obratlovec, podle většiny názorů patří 
mezi strunatce

Marrella – členovec, docela podobný trilobitům

Opabinia – také členovec Aysheaia – podobá se stonožce, žila na jiných 
organismech, snad na houbách

Hallucigenia – nevíme přesně, kam v systému patří,  
je podobná červům, možná je to odpadlá část  
většího organismu

 U každého z pěti živočichů by žáci měli odpovědět na následující otázky (a své odpovědi zdůvodnit):
 Jaké současné živočichy vám připomínají?
 Jak se pohybovali? (Plavali, vznášeli se, poskakovali, vlnili se, postrkovali, lezli po dně?) 
 Jak se živili? (Predátoři jsou často vybaveni orgány k lovu, např. klepety, jimiž chytají kořist. Ne všichni živočichové jsou masožravci nebo býložravci. Existují také sběrači, např. 
červi, a filtrátoři, např. mlži.)
 Viděli tito živočichové? (Predátoři mají často velké oči, které používají při lovu.)
 Nebo měli nějaké další smyslové orgány na průzkum okolního prostředí? (Tykadla.)
 Podívejte se na obrázek znázorňující jejich životní prostředí. Kde a jak tito živočichové žili? (Plavali, pohybovali se po dně, vrtali do dna nebo se přichytili na jiného živočicha či rostlinu?) 
 Co dalšího můžete usoudit o způsobu života těchto pěti vyobrazených živočichů?

 Zkameněliny z kambrických burgesských 
břidlic (Burgess Shales), především z kanadské 
části Skalnatých hor. Jsou to vesměs vymřelé 
organismy, obvykle nejistého zařazení do systému 
živočichů. Tato skupina vymřelých živočichů je 
často nazývána „slepá vývojová větev 
v geologické historii“.
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POMŮCKY

 obrázky pěti dávných živočichů
 obrázek rekonstrukce jejich životního prostředí

10–18 let, 20 minut

VěK  A ČAS VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci jsou schopni:

 najít vztahy mezi vlastnostmi současných mořských živočichů a dávno vymřelých organismů;
 pochopit, že přesné odpovědi na mnoho otázek neznáme. Paleontologové se však podle nálezů fosilií a jejich 
srovnáním se současnými organismy snaží odhalit způsob života vymřelých živočichů; 

 uvědomit si, jak dlouhý a složitý byl vývoj života na Zemi.

SOUVISLOSTI
Před 500 miliony let se začal život vyvíjet několika 
směry. Objevily se první organismy se schránkou 
a pevnou kostrou. Pouze ty se vyvíjely dál, zatímco 
ostatní vymřely.
Vývoj života se občas vykládá jako jednoduchý 
sled předchůdců a následovníků. Ve skutečnosti 
se rozvětvil do mnoha směrů, z nichž většina se 
proměnila v slepé uličky.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

 Zabývejte se „kambrickou explozí“ čili „kambrickou 
revolucí“,  kdy se život na Zemi začal vyvíjet různými 
směry a během několika milionů let se objevily 
skupiny, které přežily dodnes.
 Charakterizujte život v moři nebo na souši v jiných 
obdobích geologického vývoje Země. Můžete 
například posoudit, kteří živočichové mohli žít před 
150 miliony let během jury společně s mořskými 
plazy, třeba ichtyosaury a plesiosaury.
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Zkameněliny organismů, jimž se věnujeme, byly nalezeny v burgesských břidlicích v kanadské části Skalnatých hor,  
nedaleko od města Banff. Tyto sedimenty se ukládaly v tropickém moři během kambria před 500 miliony let. Jsou 
to dobře zachované zkameněliny z měkkých částí těl živočichů, které se za normálních podmínek nezachovají. 
Většina burgeských zkamenělin patří mezi členovce. Některé se dají zařadit dokonce přesněji, a to mezi korýše, 
ramenonožce, trilobity či klepítkatce; jiné, jako Marrella a Opabinia, jsou však nezařaditelné. 
Ostatní burgeská fauna se podobá červům, ramenonožcům, houbám a lilijicím. Pikaia patří zřejmě mezi strunatce 
a můžeme ji považovat za našeho dávného předka.  
Některé zkameněliny však mají tak bizarní tvary, že s jejich systematickým zařazením váháme. Jejich typickými 
zástupci jsou Hallucigenia a Aysheaia. Podle nových výzkumů by mohly být příbuzné se suchozemským 
drápkonošem (Peripatus).
Rozmanitost organismů v burgesských břidlicích je charakteristická pro kambrickou explozi, kdy se život náhle 
začal vyvíjet různými směry a během několika milionů let se objevily všechny hlavní moderní skupiny živočichů. 
Mnoho nejpodivnějších tvorů z burgesských břidlic lze pokládat za nevydařený evoluční experiment. Některé, 
například náš předchůdce Pikaia, se však úspěšně vyvíjely dál.  

 Způsob života vymřelých organismů můžeme 
odhalit důkladným studiem jejich zkamenělin 
a srovnáním se současnými živočichy.
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POKUSY

horninový cyklus před našima očima
Téma: Hlavní geologické procesy, Geologický vývoj a stavba území ČR

Jak probíhá horninový cyklus, co z něj můžeme pozorovat a co ne?

eroze

zvětrávání

sedimentace 

zpevnění

přeměna (metamorfóza)

tavení

výstup

krystalizace 

zdvihzdvih

výlev (efuze)

horniny na zemském 
povrchu

transport materiálu

zvětraliny  
a půdy

vrstvy sedimentů 

usazené
(sedimentární)  

horniny 

magma

magma 
z hlubin země 

hlubinné  
vyvřeliny

přeměněné 
(metamorfované) 

horniny 

výlevné (efuzivní) 
vyvřeliny 

pumy

lapilli

láva

 Horninový cyklus
Zopakujte si, co je to vlastně horninový cyklus. Celý proces 
vzniku hornin se opakuje: vyvřelina zvětrá, je z ní sediment. 
Ten se tlakem a teplem přemění na metamorfovanou 
horninu. Ta se roztaví a máme zase vyvřelinu.
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 Podívejte se z okna: Vidíte, jak horniny 
zvětrávají? 
Zvětrávání je přírodní proces, při kterém  
se rozpadají horniny na zemském povrchu – 
samozřejmě, že z okna uvidíte právě jen zemský 
povrch. Můžete na něm pozorovat příklady 
různých druhů zvětrávání: 

 fyzikální čili mechanické zvětrávání – rozpadají 
se na kusy cihly, přírodní kameny i beton? 
 chemické zvětrávání – materiály se odbarvují, 
nebo naopak rezaví a tmavnou?
 biogenní zvětrávání – kameny, cihly, kusy 
betonu i dehtu porůstají travou?

 Co uvidíte z procesů eroze a přemísťování materiálu?
Eroze je odstraňování materiálu a jeho odnos. Vidíte erozi:

 způsobenou gravitací, např. když se kameny valí ze svahu nebo ze stromů padá listí? 
 způsobenou větrem, když vítr zdvihne a odvane třeba smetí, listí či cokoli jiného?
 způsobenou vodou, když proud vody zdvihne a unáší písek na cestě či v okapu?
 způsobenou ledem? Pokud z okna nevidíte hory pokryté ledovcem, tak nemáte možnost ledovcovou erozi 
pozorovat.

 Které ostatní procesy horninového cyklu můžete spatřit na vlastní oči?
Odpověď zní: „Už žádné.“ Tyto procesy se přece odehrávají pod zemským povrchem. ale měli bychom si je 
vyjmenovat:

 zpevňování hornin stlačením a tmelením, přeměna nezpevněného sedimentu v pevnou horninu;
 metamorfóza, přeměny sedimentárních a vyvřelých hornin na horniny metamorfované;
 tavení pevných hornin pod povrchem a výstup magmatu;
 krystalizace magmatu a tvorba hlubinných vyvřelin. Pokud se z okna díváte na kopce z vyvřelých hornin, 
uvědomte si, že byly vyzdviženy tektonickými pohyby. a když byste z okna zahlédli lávu při sopečné 
činnosti, byl by to výlev neboli efuze či extruze. S lávou se na povrch dostane sopečný prach, popel, lapilli 
i sopečné pumy.

 můžete pozorovat ukládání čili 
sedimentaci materiálu?
Po odnosu a přemístění se materiál ukládá  
neboli sedimentuje. Vidíte někde sedimentaci  
pod vlivem:

 gravitace, když přírodní materiály dopadnou 
na zem – třeba kameny ze skály nebo listí  
ze stromu?
 větru, když jeho poryvy ustanou a na zemi  
se hromadí listí, písek i prach?
 vody, když se proud vody uklidní a na povrchu 
zůstane bahno v loužích nebo písek v okapu?
 ledu? Dokud led neroztaje, těžko uvidíte,  
jak se z něj sediment ukládá.



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY66

POKUSY
H

or
ni

no
vý

 c
yk

lu
s 

př
ed

 n
aš

im
a 

oč
im

a

POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR

Postačí místo, odkud je dobrý výhled do okolí, 
třeba jen okno v místnosti.

10–18 let 20 minut

Žáci dovedou:
 popsat horninový cyklus a vliv jeho procesů na nejbližší okolí;
 vysvětlit, jak tyto procesy ovlivňují zemský povrch;
 vysvětlit, proč řadu procesů horninového cyklu nemohou spatřit.
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SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
Některé části horninového cyklu probíhají na zemském povrchu a výrazně jej ovlivňují. Tyto procesy jsou 
dlouhodobé a můžeme je pozorovat.

 Části horninového cyklu probíhající pod povrchem jsou pro nás neviditelné. Jejich charakter odvozujeme podle 
výsledných produktů.

 Vyzvěte žáky, aby posoudili, jak probíhají a jak se projevují jednotlivé pochody horninového cyklu, které mohou 
kolem sebe pozorovat.
Poznámky:

 praskliny ve stěnách nebo v betonu nemusejí být způsobeny přírodními procesy, jako třeba zvětráváním při střídáním 
zámrzu a tání, ale lidskou činností, případně i poklesem povrchu;

 biogenní zvětrávání je vlastně kombinací mechanického a chemického zvětrávání. Mechanické zvětrávání způsobují 
rozpínavé síly kořenů, chemické zvětrávání pak naleptávání hornin kyselinou, vypouštěnou rostlinami.

 Výuka pokračuje diskusí. Rozhovor se znovu týká procesů horninového cyklu, které žáci mohou pozorovat 
ve svém nejbližším okolí, a je zaměřen na jejich vlivy a výsledné produkty.
 Žáci se pokusí aplikovat znalosti horninového cyklu na pochody, které probíhají v okolním prostředí. 

 Horniny na zemském povrchu – jejich 
výchozy jsou nejhojnější na svazích hor, v lomech 
a zářezech.

 Rozpadlé a zvětralé horniny – na zemském 
povrchu jsou velmi časté, důležité jsou i půdy.

 sedimenty v pohybu – sedimentární součásti 
se pohybují vlivem gravitace, větru, vody i ledu. 
Do pohybu se dostane jíl, písek i jakékoli smetí.

 sled vrstev sedimentů – takové vrstvy 
sedimentů jsou běžné, například na březích 
říčních koryt. Není však pravděpodobné, že by 
na takových místech stála škola.

 sedimentární horniny, metamorfované 
horniny, hlubinné vyvřeliny, výlevné 
vyvřeliny – všechny tyto druhy sedimentů 
můžeme pozorovat v lomech a zářezech cest. 
Často je máme před sebou jako stavební 
a dekorační kameny ve zdech budov.

 magma – tak to nikdy neuvidíme, je v hloubce 
a jakmile se vylije na povrch, říkáme mu láva.



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY68

POKUSY

nevinen, dokud není prokázána vina
Téma: Horniny a nerosty

použití soudní geologie pro řešení zločinu

Podezřelý 1 Podezřelý 1 Podezřelý 1 Podezřelý 1
červený písek červený písek červený písek červený písek

půda půda půda půda

plážový písek plážový písek plážový písek plážový písek

Podezřelý 1 Podezřelá 2 Podezřelá 3 Podezřelý 4
a  červený písek C  říční písek křídový prach černý písek

B  půda

C  říční písek

 Předmětem vyšetřování je zločin pašování lidí. Bylo zjištěno, že pašeráci se pohybovali na třech různých místech – na severu, uprostřed země a na jihu. 
Na  povrchu každého z těchto míst je odlišný písek a půda, což může být použito jako soudní geologický důkaz. Učitel může zahrát roli obviněného.

místo vzorek

Sever a – červený písek

Střed B – půda

Jih C – říční písek

 Budou zapotřebí tři krabičky na vzorky, jak je navrženo v uvedené tabulce. Zrna 
sedimentů lze snadno rozpoznat. Několik zrn z každého vzorku přilepíme na podložní 
sklíčko na mikroskopování nebo vložíme do tří průsvitných sáčků na vzorky.  
Ze šatů a z obuvi čtyř podezřelých byly odebrány vzorky písku a půdy s následujícím 
výsledkem:
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 Pašování lidí:
 pašeráci lidí vstoupili do země od severu (vzorek a),
 jeden z imigrantů onemocněl a zemřel,
 tělo oběti bylo nalezeno uprostřed země (vzorek B),
 bílá dodávka, o níž se předpokládá, že byla při 
zločinu použita, byla nalezena opuštěná na jihu 
země (vzorek C),
 čtyři podezřelí jsou vyslýcháni policií a byly 
shromážděny soudní důkazy.

 Postup:
 označte malou nádobku* Podezřelý 1 a přidejte do ní malé množství směsi vzorků a, B a C;
 označte druhou nádobku Podezřelá 2 a přidejte do ní trochu vzorku C. Pro zvýšení komplexnosti vzorku 
může být přidán zcela odlišný materiál;
 opakujte tentýž postup s křídovým prachem pro Podezřelou 3 a s černým pískem pro Podezřelého 4.  
Opět může být přidán jiný materiál, ale musí být zcela odlišný od vzorků B a C.

* mohou být použita také podložní sklíčka a průsvitné lepidlo
 Požádejte žáky:

 aby použili zvětšovací sklo, příruční lupu nebo mikroskop k pečlivému prostudování vzorků a, B a C;
 aby si přečetli informace o zločinu v rámečku (cvičení je zajímavější, je-li tato informace napsána jako 
novinová zpráva):

 Dejte žákům kopie policejního 
výslechu všech čtyř podezřelých 
(některé nápady jsou uvedeny 
vpravo).
 Zábavné bude, když podezřelé 
pojmenujete a přiložíte nějaké 
fotografie. Vytvořte si vlastní 
fotografie provinilců  za použití 
programu www.morphases.com.  
Zahrajte si divadlo, na policii 
a obviněné, mluvte policejní 
řečí a zločineckým slangem. 
Pamatujte, že soudní důkazy 
mohou být rozšířeny např. 
o otisky prstů či rozbory  
vzorků DNa. Nyní požádejte žáky, aby pečlivě prostudovali vzorky podezřelých a navrhli nějaké závěry.

Podezřelá 2: Je velmi 
nervózní a říká, že 
nic neví. Že přišla ze 
středu země a neví, 
jak se jí říční písek 
dostal do bot. Tvrdí, 
že byla v době zločinu 
v zaměstnání, ačkoliv 
její nadřízený říká, 
že se omlouvala 
telefonicky pro 
nemoc.

 Policejní výslech 
čtyř podezřelých

Podezřelý 4: Je velmi rozčilený, že je vyslýchán hned po návratu z Lanzarote; toto vysvětluje původ stop černého písku nalezeného na jeho oděvu. Vyhrožuje, že napíše svému poslanci do Parlamentu, že byl vyslýchán policií a dokonce mu ani nebyl na policejní stanici poskytnut šálek čaje.

Zpráva o bílé dodávce, která byla nalezena opuštěná na jihu země

 Na pneumatikách byly nalezeny stopy červeného písku a půdy. Bylo potvrzeno, že jsou identické se vzorky A a B a naznačují, 
že vozidlo bylo na severu země, odkud pašeráci přišli, a že se pohybovalo též uprostřed země, kde bylo nalezeno tělo.

 Vzorek otisků pneumatik se shodoval s otisky nalezenými na obou místech.

 Vlákna uvnitř vozu se shodovala s vlákny z deky, do níž bylo zabaleno tělo.

Podezřelý 1: Mluví hlasitě, je 

sebejistý a tvrdí, že toho dne byl 

na místě X, např. v Plzni. Nikdy 

neslyšel o místech na severu 

či uprostřed země. Letovisko 

na jihu navštívil jen jednou jako 

chlapec. Když mu byly předloženy 

geologické důkazy svědčící proti 

němu, nařkl policisty z falešného 

obvinění.

Podezřelá 3: Odmítá vypovídat a má policejní záznam 

o prodeji kradeného zboží. Křídový prach na jejích šatech 

pochází z místa nedaleko jejího bydliště. V období, kdy 

ke zločinu mohlo dojít, denně vyzvedávala děti ze školy. 
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 nádobky na vzorky
 vzorky červeného písku, půdy, říčního písku, 
bílého křídového prachu, černého písku

 podložní sklíčko, průsvitné sáčky na vzorky
 průsvitné lepidlo na přilepení vzorku 
na podložní sklíčko

 zvětšovací skla, příruční lupy nebo mikroskopy, 
cokoliv je k dispozici (tato aktivita může být 
provedena i bez těchto pomůcek, pokud 
nejsou k dispozici)

10–14 let 30 minut v závislosti na schopnostech žáků

Žáci dokážou:
 rozvíjet své schopnosti řešit problémy;
 uvědomit si, že negativní výsledek vylučující něco či někoho je stejně cenný jako pozitivní výsledek;
 pečlivě prozkoumat důkazy a rozhodnout, co je třeba, aby se  prokázalo pravdivé či falešné obvinění;
 uvědomit si, že lidé vypadající jako viníci nemusejí mít se zločinem nic společného a že lidé s policejním 
záznamem mohou být nevinní.
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
Po pečlivém prohlédnutí všech vzorků by žáci měli být schopni vyřešit, který podezřelý byl nejpravděpodobněji 
účastníkem zločinu.

 Podezřelý 1 byl přítomen na všech třech místech, spojených se zločinem. avšak toto není důkazem jeho viny, 
jenom to zásadním způsobem nasvědčuje, že je vinen. Lhal ve své výpovědi, když prohlašoval, že nikdy nebyl 
na žádném z těchto míst.

 Podezřelá 2 může být spojena se zločinem jen na základě říčního písku z místa na jihu, ale samo o sobě to nic 
nedokazuje. Policie však objevila, že zná podezřelého 1 a docela dobře mohla být přemluvena, aby mu pomohla. 
Mohla, ale nemusela vědět o těle. Mohla by být usvědčena dalším soudním důkazem, nebo ne, jak rozhodnou 
žáci.

 Podezřelá 3 I když již má policejní záznam, není žádný důkaz pro to, abychom ji dávali do souvislosti se zločinem.
 Podezřelý 4 Nemá se zločinem nic společného a v době, kdy se zločin odehrával, byl opravdu na Lanzarote.

 Žáci by mohli navrhnout vlastní kriminální scénu s použitím místního materiálu a možná si zahrát role podezřelých;
 počet míst a vzorků se může měnit podle požadované složitosti;
 mohou být studovány techniky používané k určení geologických materiálů na skutečné kriminální scéně, včetně 
optické mikroskopie, katodoluminiscenční mikroskopie a skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

 Soudní geologie používá důkazy založené 
na geologických materiálech z místa zločinu pro 
podporu obžaloby nebo obhajoby u soudu.

 Soudní geologické důkazy samy o sobě 
neprokazují něčí vinu.

 Než dospějeme k rozhodnutí, je důležité všechny 
důkazy velmi pečlivě ověřit.

 Je velmi důležité shromáždit důkazů co nejvíce, 
aby byla vina zločinců bez pochyb prokázána 
a mohli být usvědčeni.
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prachová bouře
Téma: Půda a voda, Přírodní rizika

Jak porozumět větrné erozi a jejímu vlivu na vznik půdy

voda

 Zeptejte se žáků, jaké měli pocity, když jim silný vítr hnal 
písek a prach do tváře. Pak nasypte na stůl hromádku směsi 
štěrku, písku a prachu a udělejte z ní jakousi minipoušť.  
ale pozor, žádný z žáků nesmí mít astma nebo trpět alergií 
na prach! 
Připravte si brčko čili slámku, docela obyčejnou, jakou se pije 
limonáda nebo koktejly. Můžete použít i propisku, ze které 
vyndáte náplň.
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 zeptejte se žáků:
1  Co se stane, když na hromádku suchého 
sedimentu namíříme brčko či něco podobného 
a foukneme do něj?
2  Jaké částice se pohnou jako první?
3  Co musíme udělat, aby se pohnuly  
i ty zbývající?
4  Jak daleko písek a prach dofoukneme?  
Který materiál doletí nejdál? 

 Postup:
 Rozdělte žáky na několik skupin.
 Každá skupina si udělá vlastní kopeček a fouká do něj brčkem. 
 Pak jim položte stejné otázky jako před pokusem; teď by ovšem měli žáci odpovídat lépe, protože už mají   

 vlastní zkušenosti. 
 Také se zeptejte, zda si myslí, že takovým malým pokusem lze napodobit procesy v přírodě. Žáci by svou  

 „minipoušť“ měli přirovnat k místům, která v přírodě znají, třeba k zoranému poli, prašnému školnímu hřišti,  
 mořské pláži, nebo dokonce k opravdové stepi či poušti.

Poznámka: V češtině užíváme název „prachová bouře“, i když je ve vzduchu nejen prach, ale i písek.  Někdy je písku 
tolik, že můžeme říkat „písečná bouře“.  
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Pro každou skupinku žáků:

 písek
 štěrk o různé velikosti částic
 mastek nebo podobný neškodný prášek
 brčko neboli slámka či něco podobného 
 rovná plocha, třeba stůl, lze použít i dno  
velké krabice

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci jsou schopni:

 popsat, jak vítr pohne zrny sedimentu a přemístí je;
 prakticky ukázat, jak vítr přemístí částice z původního 
místa na jiné; 

 zdůvodnit, proč silnější vítr přemístí více materiálu 
a větší zrna sedimentu;

 vysvětlit, proč může větrná eroze způsobit škody 
zemědělcům.

8–14 let, 20 minut

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Tato činnost může být součástí širší výuky 
o mechanismu pohybu sedimentů. Také vede 
k porozumění procesům, ke kterým dochází 
na velkých územích suchých oblastí. Větrem nesený 
prach může být uložen jinde a později se stát úrodnou 
půdou.
Porozumění vzájemnému působení všech zmíněných 
faktorů je nutné proto, abychom mohli získané 
poznatky využít pro ochranu před větrnou erozí.

Odpovědi na položené otázky jsou následující:
1  Některé částice se pohnou ve směru větru, jiné 
do stran a některé dokonce vyletí do vzduchu. 
2  Přece ty nejmenší částice a ty také snáze vylétnou 
do vzduchu.
3 Musíme zafoukat silněji nebo aspoň fouknout 
zblízka. Nezapomeňme, že větší částice mohou pohyb 
některých jemnějších částic blokovat. K pohybu 
jim pomůžeme, když kupku sedimentu trochu 
načechráme brčkem. 
4  Tady žáci odpovědí podle vlastní zkušenosti 
z pokusu. Samozřejmě, že menší částice se dostanou 
dál, často dál, než bychom očekávali. Hlavně v případě, 
když se pohnou i částice větší.
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 Pohyb vzduchu může zdvihnout malé částice 
a vnést je do atmosférické suspenze.

 Pohyb vzduchu pohne i většími částicemi, které 
se pak mohou posunovat po podkladu nebo 
kutálet, mnohdy i poskakovat. To je pohyb, 
kterému říkáme saltace.

 Větší částice mohou chránit částice malé a „držet 
je ve svém větrném stínu“.

 Třením o povrch se snižuje rychlost pohybu 
vzduchu. Může klesnout tak, že přemísťovaný 
sediment se nemůže dál pohybovat a usadí se. 

 Větrná eroze je katastrofický proces. Může zničit 
půdu na obrovských plochách půdy, pokud je 
nechráníme.

Chraňte astmatiky, alergiky, pozor  
na polétavý prach, chraňte si oči!!!

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
 Pokropte kupku sedimentu vodou a zopakujte pokus. Přesvědčíte se o tom, že voda sníží erozní sílu větru, 
protože pojí zrnka dohromady.
 Nasypte na kupku sedimentu nějaká semena, která rychle vzklíčí. Za nějakou dobu se přesvědčíte o tom,  
že naklíčená semena drží zrnka pohromadě.
 Vyzkoušejte pokusy na další témata v rámci Earthlearningidea, např. jak voda eroduje půdu.
 Vyhledejte na internetu údaje o katastrofických prašných bouřích na americkém Středozápadu v třicátých 
letech 20. století. Zkuste najít údaje o nebezpečí větrné eroze třeba na jižní Moravě. Posuďte, zda je i u nás 
větrná eroze problémem. Kolik úrodné půdy za sucha odstraní?



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY76

POKUSY

záhada bahenních prasklin
Téma: Hlavní geologické procesy

napodobíme vznik bahenních prasklin v sedimentech a sloupcovitou odlučnost lávy 

 Vaši žáci si jistě všimli, že když po dešti louže vyschne, zůstane 
na zemi vrstvička bahna, která postupně rozpraská a objeví se v ní 
pravidelné mnohoúhelníky.

 Nálezy fosilních bahenních prasklin proto dokazují, že v minulosti 
tato jílová usazenina vyschla. Pravděpodobně šlo o uloženinu 
mělkovodní, a ne hlubokovodní. Proto jsou bahenní praskliny klíčem 
k rozpoznání sedimentačního prostředí. Rozpraskání přírodních 
materiálů do mnohoúhelníkových tvarů je způsobeno tím, že objem 
materiálu se vysušením nebo zámrzem zmenší. Máme možnost takový 
proces napodobit v učebně a přitom sledovat jeho postup.
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 Některé praskliny jsou rovné a vytvoří celý systém mnohoúhelníků. Teď už 
víme, že se vytvořily napřed vlivem chladnutí a pak i vyschnutí. Srovnejte praskliny 
v ovesné kaši s bahenními prasklinami ve fosilních uloženinách, které se vytvořily 
vyschnutím bahna.

 Jiný druh prasklin se vytvoří v mohutném lávovém proudu – vzniknou velké 
sloupy, dlouhé i několik metrů. Je to trochu jiný proces než ten, který jsme popsali 
před chvílí. Sloupce jsou výsledkem chladnutí žhavé lávy, jejího tuhnutí a smršťování. 
Láva rozpraská při zmenšování objemu při chladnutí, a ne při vysychání jako 
v případě bahenních prasklin. Takovému jevu říkáme sloupcovitý rozpad.

 Máte-li nějakou jemnou kukuřičnou mouku, můžete napodobit i vznik 
sloupcovité odlučnosti, ovšem jen v malém měřítku. Smíchejte mouku se stejným 
množstvím studené vody, nalijte směs na talíř do vrstvičky dva centimetry tlusté 
a ponechte dva dny v teple a suchu. Objeví se praskliny, dokonce takové, že 
napodobí sloupcovitý rozpad. Ne však chladnutím a tuhnutím jako v případě lávy, 
ale pouhým vyschnutím jako u bahenních prasklin.

 Postup:
 Smíchejte asi 50 gramů kukuřičné mouky se studenou vodou tak, abyste vytvořili těsto. Přidejte trochu teplé vody, zamíchejte, těsto nabude na objemu a je z něj pěkná 
ovesná kaše. 
 Nalijte směs do nádoby tak, aby vytvořila na dně vrstvu asi 2 cm tlustou. Nechte ji vystydnout a pak sledujte, co se stane. 
 Obvykle asi za půl hodiny povrch kaše vychladne a smrští se. Zároveň rozpraská a na povrchu se objeví různé obrazce. Proces pokračuje, kaše vysychá a za několik dní se 
puklinky prohloubí celou její vrstvou až na dno nádoby.
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 zhruba 250 g kukuřičné mouky nebo něčeho 
podobného

 voda
 nádoba, nejlépe plastový talíř
 přístup k tepelnému zdroji

8–18 let 15 minut v první fázi, avšak týden i víc  
k ukončení celého experimentu 

Žáci dovedou: 
 vysvětlit, že praskliny se tvoří smrštěním (zmenšením objemu) a to je výsledkem vyschnutí či chladnutí;
 popsat proces, který proběhne ve směsi mouky a vody při chladnutí a vysychání;
 vysvětlit, že bahenní praskliny ve fosilních sedimentech vznikají při vyschnutí bahna na slunci;
 objasnit, že mnohoúhelné sloupce lávy vzniknou smrštěním při tuhnutí a chladnutí; 
 aplikovat výsledky pokusů v učebně na přírodní pochody;
 pochopit význam rčení, že (geologická) přítomnost je klíčem k (geologické) minulosti.
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 Tento pokus pomůže žákům porozumět pochodům při vysychání půdy a bahna a tvorbě bahenních prasklin. 
Uvědomí si, že příroda dokáže vytvořit pravidelné mnohoúhelníky i tím, že se materiál smršťuje. 

 Žáci si vyzkouší, jak mohou využít výsledky současného experimentu při vysvětlení procesů probíhajících  
v geologické minulosti.

Žáci si mohou vyrobit vlastní bahenní praskliny třeba tak, že rozdrtí vyschlý jíl nebo jakoukoli horninu, smíchají 
prášek s vodou a pak směs nechají vysušit na slunci.

 Pokud vlhký jíl vyschne, unikne z něj voda  
a tím se zmenší jeho objem. 

 Utuhnutím a vychladnutím roztavené horniny 
se vytvoří praskliny a posléze se hornina může 
sloupcovitě rozpadnout.

 V obou případech je energeticky nejméně 
náročné vytvoření šestiúhelníků. Není to 
jediný příklad v přírodě. Vzpomeňme třeba 
na šestiúhelníkové (hexagonální) plástve 
ve včelích úlech.

Poznámka: Používáme zde často výraz „bahno“. V klasifikaci sedimentů jím rozumíme směs převládajícího jílu s hrubším klastickým materiálem. Podobný význam má výraz „kal“. 
Kalovec znamená zpevněný kal, směs jílu a prachu (siltu). 
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modelování měsíčních fází  
s pomocí sušenek 

měsíc ze sušenek 

Téma: Sluneční soustava a Země, Cesta od středu Sluneční soustavy 
až na její okraj

 záznam měsíce
Zadejte žákům, aby vypracovali záznam měsíčních fází v průběhu 
lunárního měsíce s uvedením data a času každého pozorování. 
Mohou to udělat buď přímým pozorováním, nebo vyhledat 
na internetu. Výsledek jejich práce by se měl být shodovat s tím, 
co je uvedeno na další stránce.

 měsíc ze sušenek 
Když mají žáci záznamy hotové, požádejte je, 
aby modelovali měsíční fáze s pomocí sušenek. 
Jednu stranu mají světlou a druhou tmavou 
(čokoládovou). Sušenky budou muset opatrně 
odkrojit nebo odkousnout, aby odpovídaly 
tvarům některých měsíčních fází.
Pro každou fázi mohou použít jednu sušenku, 
ale pro znázornění poměru mezi světlou 
a tmavou částí Měsíce během jeho různých 
fází je nejlepší použít vespod jednu sušenku 
tmavou stranou nahoru a pro světlé fáze použít 
část další sušenky, položené na tu spodní, 
jak je uvedeno na obrázku.
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1. 
nov

5. 
úplněk

2. 
dorůstající Měsíc ve tvaru srpku

6. 
ubývající Měsíc ve tvaru srpku

3. 
první čtvrť

7. 
poslední čtvrť

4. 
dorůstající Měsíc ve tvaru d

8. 
ubývající Měsíc ve tvaru C

 měsíční fáze
S přihlédnutím k věku žáků se jich zeptejte na jednotlivé měsíční fáze:

 Předvídání měsíčních fází
Požádejte žáky, aby s použitím svých modelů zkusili vybrat správnou možnost u následujících výroků:

 Když Měsíc dorůstá, světlá část se zvětšuje/zmenšuje a nastane úplněk/nov.
 Mohu naznačit dorůstající/couvající srpek měsíce vytvořením písmene C palcem a ukazováčkem levé ruky – když má světlá část Měsíce tento tvar, nastane nov/úplněk.
 Mohu naznačit dorůstající/couvající srpek Měsíce vytvořením písmene C palcem a ukazováčkem pravé ruky – když má světlá část Měsíce tento tvar, nastane nov/úplněk.
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 balíček dvoubarevných sušenek (jedno balení 
může postačit pro celý uvedený model, pokud 
budete sušenky opatrně odřezávat nožem; 
bude však zapotřebí balení více, pokud žáci 
budou dělat své vlastní měsíční fáze, zvláště 
když budou sušenky odkusovat k dosažení 
požadovaného tvaru)

 nůž k odřezávání sušenek 
 podnos

6–15 let 20 minut

Žáci dovedou: 
 popsat, jak tmavé a světlé části Měsíce mění tvar během lunárního měsíce;
 použít tuto znalost k předvídání změn ve tvaru světlých a tmavých částí Měsíce.
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ

 Když žáci objevili, jak světlá část Měsíce mění svůj tvar během lunárního měsíce, můžete je požádat,  
aby prohloubili tuto znalost rozřezáním sušenek do tvarů odpovídajících světlé části Měsíce. Když je položí 
na druhou sušenku obrácenou tmavou částí nahoru, mohou pozorovat, jak současně i tmavá část mění svůj 
tvar. Pak si mohou prověřit své znalosti tím, že určí správnou verzi předpovědí. 

správné odpovědi jsou následující:
 Když Měsíc dorůstá, světlá část se zvětšuje/zmenšuje a nastane úplněk/nov.
 Mohu naznačit dorůstající/couvající srpek Měsíce vytvořením písmene C palcem a ukazováčkem levé ruky 
– když má světlá část Měsíce tento tvar, nastane nov/úplněk (ale pozor – platí to pro severní polokouli, na jižní 
polokouli je tomu naopak).

 Mohu naznačit dorůstající/couvající srpek Měsíce vytvořením písmene C palcem a ukazováčkem pravé ruky – 
když má světlá část Měsíce tento tvar, nastane nov/úplněk (na jižní polokouli je tomu naopak).

Použijte cvičení Earthlearningidea Měsíc z polystyrenu ke znázornění měsíčních fází, jak se jeví při pohledu ze Země na Měsíc, který je jen z poloviny osvětlen Sluncem. 
Pokračujte cvičením Měsíc z lízátka a vytvořte trojrozměrný model měsíčních fází. Nakonec použijte cvičení Zatmění lízátka ke znázornění toho, že pravidelné měsíční fáze 
nemají vztah k zatmění Měsíce. Tato série cvičení začíná konkrétním pozorováním a potom poskytuje vysvětlení na různých úrovních abstrakce.

 Tvar osvětlených a tmavých částí Měsíce, tak jak 
jsou vidět ze Země, se mění v čase.

 Tyto změny jsou pravidelné a mohou být použity 
k předpovědi příštích změn.
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geologické pohlednice 1 –  
žula a křída 

pohlednicová hádanka

Žula
Křída*

Téma: Horniny a nerosty, Geologický vývoj  
a stavba území ČR

 S žáky zopakujte, jak složení hornin ovlivňuje charakter krajiny. Dvěma takovými „krajinotvornými“ 
horninami jsou žula a křída. Liší se od sebe právě tak jako krajina, kterou vytvářejí. 

 je odolná vyvřelá hornina tvořená třemi hlavními horninotvornými 
minerály – křemenem, živci a slídami; 
 je rozlámána prasklinami a puklinami několika směrů; 
 není zvrstvená, stejně jako téměř všechny vyvřeliny;
 není porézní a většinou je nepropustná, tzn. že voda do samotné 
horniny nemůže proniknout a nemůže jí snadno protékat;
 zvětráváním se v ní tvoří světlé jílové minerály, které jsou snadno 
odplavitelné, čímž se žula narušuje.

 je poměrně měkká usazená hornina, tvořená velmi jemnými zrnky uhličitanu 
vápenatého z mrtvých těl milionů rostlin a živočichů; 
 obsahuje často vrstvy a čočky černého i šedého pazourku, což je křemitá hornina, 
druh silicitu;
 je dobře zvrstvená a často porušená puklinami;
 je porézní a propustná, tzn. že se do ní může vsáknout voda a může jí protékat;
 snadno zvětrává, neboť ji rozpouští dešťová voda, zvláště když se voda při pohybu 
půdním a rostlinným krytem okyseluje.

* Pozor! V češtině má „křída“ dva rozdílné významy – je to jednak hornina, jednak útvar 
druhohor. Hornina se v Česku nevyskytuje, je však pověstná jako bílé útesy doverské na 
pobřeží Lamanšského průlivu.



GeoloGie pro zvídavé 2 / POKUSY 85

POKUSY

G
eo

lo
gi

ck
é 

po
hl

ed
ni

ce
 1

 –
 ž

ul
a 

a 
kř

íd
a

 Pošta vám doručí pohlednice od dvou vašich přátel, kteří se vypravili na výlet do různých míst země.

 Pečlivě si prohlédněte každou pohlednici a rozhodněte, zda krajinu na pohlednici tvoří žula, nebo „křída“. Vysvětlete, proč jste se tak rozhodli. 

Pohlednice 1 

Pohlednice 2

Chodí váš přítel po žule, nebo po křídových pískovcích?

Chodí váš přítel po žule, nebo po křídových pískovcích?



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY86

POKUSY
G

eo
lo

gi
ck

é 
po

hl
ed

ni
ce

 1
 –

 ž
ul

a 
a 

kř
íd

a

14–16 let, 10 minut

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Tuto aktivitu lze použít jako cvičení na zopakování 
vlastností různých typů hornin. Může být dobrou 
pomůckou v hodinách zeměpisu a přírodopisu.

Pohlednice
1 – přítel chodí po žule
2 – přítel chodí po křídových pískovcích

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci dovedou:

 přiřadit seznam vlastností dvou rozdílných typů 
hornin k jejich fotografiím;

 vyložit vztah mezi fyzikálními a chemickými 
vlastnostmi hornin a charakterem krajiny,  
která se na nich vytvořila;

 vysvětlit, že využití nerostných zdrojů závisí 
na vzniku a složení hornin;

 porozumět krajině v místě svého bydliště  
či kdekoli jinde, např. ve své oblíbené prázdninové 
destinaci.

POMŮCKY

 sady „pohlednic“ a fotografie žuly a křídového pískovce pro třídu, např. z těchto stránek
 volitelně vzorky žuly a křídového pískovce jako doplněk k fotografiím
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
S pomocí geologické mapy, horninových vzorků 
a fotografií si lze udělat obrázek o geologickém 
složení povrchu krajiny v okolí školy. Žáci se mohou 
vydat na exkurzi do okolního terénu a získat tak 
osobní zkušenosti s výzkumem.

SHRNUTÍ

 žula má odolný charakter, který se ve vnitrozemí obvykle projevuje vytvářením různě zvlněného reliéfu, 
zatímco žulová pobřeží jsou členitější.

 Nerozpukaná a masivní žula je v podstatě nepropustná, proto se na jejím povrchu hromadí voda a tvoří potoky, 
řeky a jezera. Časté jsou mokřady s travinami.

 Žula se rozpadá povrchovým zvětráváním nebo působením podpovrchových vod až na jílové minerály a písek. 
Jílové minerály se mohou hromadit ve využitelných ložiskách kaolinu. Nezvětralé minerály, většinou křemen, 
zůstávají na povrchu jako suť, písek i skály. V ložiskách kaolinu jsou odpadem.

 Hornina křída je měkčí než žula a má sklon vytvářet mírně zvlněný povrch s pahorky a údolími. 
 Křída je pórovitá a propustná, takže na jejím povrchu je málo povrchové vody a údolí s občasnými toky se mění 
v suchá, zvaná žleby. 

 Křída může vytvářet na pobřeží mimořádně vysoké skalní srázy, jako jsou např. na německé Rujaně nebo 
u anglického Doveru. Je to způsobeno jejich erozním podemíláním mořským příbojem, s odpadáváním 
nadložních bloků. Tento pochod je účinnější než povrchová eroze křídové krajiny. Dešťová eroze na křídu  
působí vzhledem k její propustnosti jen málo, takže povrch pobřežní křídové krajiny se mění jen pomalu.

 Křída je druhem vápence a zdrojem uhličitanu vápenatého. Jako všechny čisté vápence je důležitou surovinou 
v chemickém průmyslu, pro výrobu vápna a cementu.
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geologické pohlednice 2 –  
pískovec a vápenec

pohlednicová hádanka

Pískovec

Vápenec

Téma: Horniny a nerosty, Geologický vývoj  
a stavba území ČR

 O pískovci a vápenci, běžných typech hornin, jste se možná 
učili. Víte, že mají spolu mnoho společného, protože:

 jsou to usazené horniny;
 většinou se nejprve ukládaly jako nezpevněné, sypké, a teprve 
později byly stlačeny a stmeleny a staly se z nich zpevněné 
horniny; 
 mohou obsahovat zkameněliny;
 mohou být docela měkké a drolivé, ale také dobře zpevněné, 
tvrdé a odolné.

 Hlavní rozdíly:
 vápence se skládají převážně z uhličitanu vápenatého, zatímco v pískovcích 
převládá oxid křemičitý;
 z mineralogického hlediska je uhličitan vápenatý ve vápencích kalcitem, oxid 
křemičitý v pískovcích je křemenem;
 dobře zpevněné vápence a většina pískovců jsou často porušeny prasklinami. 
Prasklinami ve vápencích proudí voda, rozpouští je a praskliny se tím rozšiřují. 
Většina vápenců je proto propustných, ale pevné pískovce propouštějí vodu hůře;
 ve vápencích i pískovcích se z prasklin vyvíjejí rovnoběžné otevřené pukliny, 
většinou vertikální. Pak říkáme, že hornina je puklinatá;
 ve vápencích proudí podzemní voda častěji než v pískovcích;
 zvětráváním vápenců vzniká na jejich povrchu tenká alkalická půda, kdežto 
zvětrávání pískovců vede ke kyselým půdám, na nichž se často tvoří rašeliniště.
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 Vzhledem k těmto rozdílům může být krajina, v jejímž podloží je pískovec, zcela odlišná od krajiny vápencové. Prohlédněte si pohlednice na této stránce.  
Na jedné je krajina tvořená  tvrdým pískovcem a na druhé krajina vápencová. Zkuste rozhodnout, která krajina je která, a vysvětlete důvody vašeho rozhodnutí.

Pohlednice 1 

Pohlednice 2

krajina tvořená pískovcem/vápencem

krajina tvořená pískovcem/vápencem
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14–16 let, 10 minut

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Tuto činnost lze použít jako cvičení na zopakování 
vlastností různých typů hornin. Může také pomoci 
propojit různé obory přírodních věd.

Krajiny na pohlednicích
1 – krajina tvořená pískovcem
2 – krajina tvořená vápencem

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci mohou:

 přiřadit k fotografiím dvou rozdílných typů hornin 
seznam jejich vlastností;

 porozumět vztahu mezi fyzikálními a chemickými 
vlastnostmi hornin a charakterem krajiny,  
která se na nich vyvinula;

 vysvětlit, že výskyty a využití zdrojů nerostných 
surovin závisí na složení a vzniku hornin;

 být vedeni k tomu, aby se pokusili porozumět 
krajině v místě svého bydliště či kdekoli jinde, 
např. ve své oblíbené prázdninové destinaci.

POMŮCKY

 sady „pohlednic“ a fotografie pískovce a vápence pro třídu, např. z těchto stránek
 volitelně vzorky pískovce a vápence jako doplněk k fotografiím
 geologická mapa
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Pomocí geologické mapy, horninových vzorků 
a fotografií si lze udělat obrázek o geologickém složení 
krajiny v okolí školy. Žáci se mohou vydat na exkurzi 
do okolního terénu a osobně tak zkoumat krajinu. 

SHRNUTÍ

 Jak dobře zpevněné tvrdé pískovce, tak vápence obvykle tvoří náhorní plošiny ve vnitrozemí, zatímco pobřežní 
útvary bývají členitější.

 Dobře zpevněné pískovce jsou většinou nepropustné, proto na jejich povrchu najdeme proudící i stojaté 
povrchové vody – řeky, potoky a jezera. Časté jsou mokřadní půdy s rašelinou, rákosem a  travinami.

 Dobře zpevněné vápence bývají propustné, protože mají vyvinuté systémy puklin a dutin. Proto je na nich velmi 
málo povrchových vod a starší údolí, zvaná žleby, jsou nyní  „suchá“.

 Dešťová voda se při protékání půdním a rostlinným krytem okyseluje. Když prochází vápencem, reaguje 
s uhličitanem vápenatým a odplavuje ho jako rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý.

 Stalaktity (krápníky rostoucí dolů) a stalagmity (krápníky rostoucí nahoru) se mohou tvořit v podzemních 
prostorách, kde výše uvedená reakce probíhá opačně, neboť se uhličitany srážejí jako kalcit, někdy i aragonit.

 V dobře zpevněných vápencích jsou běžné podzemní řeky a dutiny.
 Vápenec je zdrojem uhličitanu vápenatého, který se využívá v chemickém průmyslu na výrobu vápna 
a cementu. Vápence bez příměsí se používají i v chemickém a potravinářském průmyslu;

 Mnoho pískovců je dobře opracovatelných, proto se z nich  mohou řezat bloky na stavby, případně i tvořit 
umělecké objekty.
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žiVÉ ROstliny

skládanka z půdních vrstev

vytvořte si vlastní půdní profil  
a zkoumejte další
Téma: Půda a voda

Hum
us (rozložené zbytky rostlin a živočichů – 

rozklad bakteriem
i a m

alým
i živočichy)

jemnÉ ÚlOmKy HORnin  

(velmi jemné, velikost písku a prachu)

VĚtší ÚlOmKy HORnin – zvětralá hornina

HORnina

Humus a jemnÉ ÚlOmKy HORnin  

(promísené červy a ostatními malými živočichy)

zbytKy (odum
řelé části rostliny)

 Vysvětlete žákům, že půdním profilem se rozumí všechny vrstvy, čili půdní horizonty, mezi povrchem půdy 
a horninou v podloží. Některé půdy jsou jen 10–20 cm mocné, ale mocnost jiných může přesahovat 1 m.

 Rozstříhejte přiložený diagram na sedm karet a dejte každé skupince žáků jednu sadu zamíchaných karet.

 Požádejte žáky, aby seřadili karty ve správném pořadí, jednu nad druhou, a vytvořili tak půdní profil.
Zkontrolujte, zda jsou karty ve správném pořadí.

 dále položte žákům následující otázky:
1  Může být půdní profil v České republice nebo ve Velké 
Británii podobný půdnímu profilu na Sahaře v africe? 
Pokud ne, tak proč?
2  Jak se budou tyto dva půdní profily lišit?
3  Je půdní profil vyvinutý na pískovci podobný profilu, 
který se vyvíjí na vápenci?
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žiVÉ ROstliny

Humus (rozložené zbytky rostlin a živočichů – 
rozklad bakteriemi a malými živočichy)

zbytKy (odumřelé části rostliny)

Humus a jemnÉ ÚlOmKy HORnin  
(promísené červy a ostatními malými živočichy)

jemnÉ ÚlOmKy HORnin  
(velmi jemné, velikost písku a prachu) VĚtší ÚlOmKy HORnin – zvětralá hornina

HORnina

 Pokud je to možné, jděte na školní dvůr a vykopejte malou sondu do půdy. Třeba se vám povede rozlišit dvě vrstvy, vrstvu humusu a vrstvu jemných horninových 
úlomků. Možná by se v okolí školy našla lokalita, kde je půdní profil lépe vyvinut. Pokud se to nepodaří, obraťte se na internet, kde najdete velmi dobré snímky půd. Zadejte 
do vyhledávače, např. do Google, heslo „půdní profily“ .

 Karty na rozstříhání.
 nyní uložte žákům, aby změřili, nakreslili a označili vrstvy, 

čili půdní horizonty, v jednom z půdních profilů, které viděli. 
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POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR

 karty vystřižené z předcházející strany
 nůžky, papír, tužky, pastelky
 rýč pro užití v terénu, nebo přístup k internetu  
či fotografie

 pravítka
 rukavice na jedno použití, pokud žáci přijdou 
venku do styku s půdou, zdroj vody pro umytí 
rukou

10–16 let 10 minut na skládání karet půdního horizontu,  
více času při výpravě do terénu

Žáci jsou schopni:
 rozlišit hlavní půdní vrstvy čili půdní horizonty;
 uvědomit si, že většina půd je tvořena půdními vrstvami, ale jejich složení a mocnost se může u různých typů půd lišit;
 uvědomit si význam červů při míšení humusu s horninovými úlomky;
 uvědomit si, že všechny půdy mají organickou a anorganickou složku;
 uvědomit si, že klima, vegetace a podložní hornina ovlivňují půdní typ.
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SHRNUTÍ

 Ve sledu vrstev, čili půdních horizontů, v půdním 
profilu je určitá zákonitost. Takový půdní profil 
lze tedy zobecnit. 

 Půdní typ ovlivňují klima, vegetace a typ 
matečné horniny.

 Zvětráním pískovce vzniká písčitá půda.
 Zvětráním vápence vzniká vápnitá půda, avšak 
převáží-li nerozpustné součásti vápenců, může 
vzniknout půda jílovitá.

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Žáci mohou zkoumat různé půdní typy v rozličných klimatických pásech. Mohou vyzkoušet další pokusy půdní 
série uvedené v tabulce Earthlearningidea.

SOUVISLOSTI
Žáci objevují půdní částice. Různé částice tvoří rozdílné půdy. Pečlivým prohlížením řady půdních profilů si žáci 
uvědomí, že existuje zákonitost ve vertikálním sledu půdních horizontů. 

doporučené odpovědi na otázky:
1  Žáci by měli odpovědět, že tyto dva půdní profily nejsou stejné, a měli by naznačit, že důvodem rozdílů je 
odlišné klima i jiná podložní hornina.
2  Žáci by měli říci, že v pouštní půdě bude velmi málo organických zbytků nebo humusu, pokud vůbec nějaký 
bude, protože je tam sporá vegetace, málo živočichů a málo deště. Budou tam úlomky zvětralých hornin.
3 Nikoli, protože tyto dvě horniny mají rozdílné mineralogické a chemické složení.
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koblížky z půdy
třídění půd

voda

Téma: Půda a voda

 Vystavte několik rozdílných půdních 
typů od písčitých až po silně jílovité. Ukažte 
žákům kopii tabulky na protější stránce.
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tvar kužel kulička párek žížala podkova pneumatika duše do pneumatiky

půdní typ písčitý písčitá hlína hlína s příměsí siltu hlína jílovitá hlína slabě siltový jíl jíl

obrázek

 Řekněte žákům, aby:
 používali plastové (igelitové) rukavice, které jim poskytnete (pokud nejsou k dispozici, musejí si po práci s půdou řádně umýt ruce); 
 nabrali do plastové nádobky jeden z půdních typů (půda by měla být vlhká, ne však mokrá – je-li to nutné, přidejte trochu vody);
 stlačili půdu a hnětli ji jako těsto na chleba nebo na knedlíky; 
 zkusili vyrobit tvary podle tabulky v pořadí od písčité půdy až po jíl;
 určili typ jejich půdy srovnáním s tabulkou. Pokud mohou uhníst kuličku, ale ne párek, pak jde o písčitou hlínu. Pokud mohou udělat podkovu, ale ne pneumatiku, 
je hlína jílovitá;
 určili, kterou půdou se snadno vsákne dešťová voda a která déšť stěží propustí;
 rozhodli, která půda by byla nejlepší na zahradu;
 posoudili, proč je půdní typ důležitý pro zahradnictví nebo zemědělství.

Písčitá půda 
(vytvoří kužel, ale ne kuličku)

Hlína s příměsí siltu 
(lze vymodelovat párek, ale ne žížalu)

jíl se slabou příměsí siltu 
(lze vymodelovat podkovu a pneumatiku,  

ale ne duši do pneumatiky)
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POMŮCKY

ČAS  VěK    

VÝUKOVÝ ZÁMěR

 několik vzorků půdních typů od velmi 
písčitých po silně jílovité

 jednorázové plastové rukavice (pokud jsou 
k dispozici)

 zdroj vody
 plastové nádobky
 nádoba s vodou

6–18 let 20 minut 

Žáci dokážou:
 identifikovat půdní typy;
 určit, kterou půdou voda prosakuje rychleji a kterou ne;
 vybrat vhodnou zahradní půdu;
 uvědomit si, že půdní typ je důležitý pro dosažení dobré úrody.
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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

 Do písčité půdy se voda vsakuje snadno, do jílovité ne. Zahradníci obvykle dávají přednost hlinitým půdám. 
 Pro zemědělce a zahradníky je důležité znát půdní typ, aby mohli půdu správně obdělávat a tak dosáhnout 

vyšší úrody.
 Žáci rozpoznávají různé vlastnosti i složení půd tím, že se z nich pokoušejí uhníst různé tvary. 

 Žáci mohou zjistit, jak půda vzniká, proč je důležité se v půdách vyznat a jak je chránit.
 Experimentováním s různými půdami žáci poznají, že různé půdy mají rozdílné vlastnosti v závislosti na jejich  
složení, a uvědomí si, že jejich vznik ovlivňuje řada faktorů. Mohou navrhovat možnosti ochrany před erozí.
 Žáci mohou vyzkoušet také další aktivity Earthlearningidea. 

 Hlína je směsí 40 % písku (obvykle zrna křemene), 
40 % siltu (obvykle zrna křemene a živců menší 
než zrna písku) a 20 % jílu (velmi malé částice 
jílových minerálů).

 Hlinitá půda obsahuje více živin a humusu 
(rozloženého materiálu) než písčitá půda.

 Hlíny se zahradníkům a sedlákům při kopání 
a orbě za různých vlhkostních podmínek 
obdělávají snáze než jílovité půdy.

 Hlíny zadržují více vláhy než půdy písčité a jsou 
propustnější než jílovité půdy.

 Půdy nejúrodnějších zemědělských oblastí 
po celém světě jsou hlinité.
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POKUSY

z čeho je lidské tělo?
srovnání chemie lidského těla s pozemskou přírodou

Téma: Vývoj organismů na Zemi

 Zopakujte s žáky hlavní rysy čtyř vzájemně se ovlivňujících zemských sfér:
 litosféra* (horniny svrchních zemských vrstev),
 atmosféra (vzduch),
 hydrosféra (oceány, moře, jezera, řeky, podpovrchová voda),
 biosféra (všechny živé organismy).

* Tektonické desky litosféry (pevné desky tvořené horninami) se skládají ze zemské kůry (5–80 km mocné) a svrchního pláště. Litosféra je průměrně 100 km mocná, výjimečně až 
300 km. Pojem „litosféra“ je míněn obecně jako pevná horninová zemská slupka  ve srovnání s atmosférou, hydrosférou a biosférou. Hodnoty uvedené v tabulce ve sloupci litosféra 
platí pro samotnou zemskou kůru. Je to proto, že složení zemské kůry v podstatě známe, zatímco hlubší část litosféry, kus zemského pláště, jen velmi povrchně.

litosféra
iontová mřížka

atmosféra
malé molekuly

hydrosféra
malé molekuly 
s rozpuštěnými ionty

biosféra
založená na dlouhých 
řetězcích polymerů

 diskutujte se žáky o tom, že:
 všechny tyto přírodní sféry jsou tvořeny chemickými 
prvky v různých kombinacích a poměrech;
 liší se však chemickými strukturami – atmosféra 
má slabé mezimolekulární síly, zatímco hydrosféra 
relativně silné mezimolekulární síly. Důležité pochody 
probíhají na styku mezi sférami. Jsou to změny 
v chemické struktuře, obvykle na základě chemických 
reakcí, které přesunují chemické prvky mezi sférami. 
V každé probíhá stálý koloběh prvků, nezbytný pro 
existenci každé z nich, zvláště atmosféry, hydrosféry 
a především biosféry;
 prvky se většinou vyskytují ve sloučeninách 
v kombinaci s dalšími prvky, nikoli jako samostatné 
prvky (jak je uvedeno v hádance a v tabulkách).

 Rozdělte žáky do malých skupin a každé skupině dejte tabulku a kousky skládačky (puzzle.) 
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 z čeho je lidské tělo? Když se puzzle správně složí, 
náčrt člověka ukazuje procenta a tím též objemy hlavních 
prvků v lidském těle – množství vodíku přirovnáme 
k objemu lidské nohy, množství síry k objemu nosu.

PRVKY V ZeMSKÉ KŮŘe A V LIDSKÉM TěLe

prvek procenta  
v litosféře

procenta 
v lidském těle

oproti litosféře má lidské tělo 
více / méně / stejně

kyslík 46,6

křemík 27,7

hliník   8,1

železo   5,0

vápník   3,6

sodík   2,8

draslík   2,6

hořčík   2,1

titan   0,6

vodík   0,1

fosfor   0,1

mangan   0,1

síra méně než 0,1

uhlík méně než 0,1

chlor méně než 0,1

dusík méně než 0,1

 Požádejte žáky, aby:
 složili puzzle (než začnou, řekněte jim, že existují čtyři „zvláštní prvky“, které se v lidském těle neobjevují);
 porovnali seznam chemických prvků tvořících lidské tělo s prvky tvořícími litosféru, jak je 
uvedeno v tabulce. Použijte údaje napsané na jednotlivých částech skládačky a vyplňte

 sloupec procenta v lidském těle;
 doplnili do posledního sloupce tabulky „více“, pokud lidské tělo obsahuje více procent prvku  
než litosféra, „méně“, je-li procento nižší, nebo „totéž“, je-li stejné;
 diskutovali, je-li složení lidského těla podobné složení zemské litosféry.

kyslík 
61%

sodík 
0,14% síra 

0,2%

draslík 
0,2%

chlor 
0,13%

železo 
0,006%

hořčík 
0,03%

uhlík 
23%

vodík 
10%

dusík 
2,5%

vápník 
1,4%fosfor 

1,1%

 Puzzle na rozstříhání.



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY102

POKUSY
Z 

če
ho

 je
 li

ds
ké

 tě
lo

?

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci dokážou:

 uvědomit si, že všechny čtyři sféry naší planety, od litosféry přes hydrosféru, atmosféru až po biosféru, jsou 
tvořeny stejnými chemickými prvky, avšak různě kombinovanými a vytvářejícími různé chemické struktury.

 chápat, že v každé sféře probíhá stálý koloběh prvků, který je pro existenci každé sféry nezbytný;
 porozumět, že chemické reakce způsobují migraci prvků mezi různými sférami; 
 uvědomit si, že hmota se neztrácí ani nevzniká, ale je zachována;
 pojmenovat hlavní chemické prvky tvořící lidské tělo;
 uvědomit si, že kombinací chemických prvků vznikají různé typy sloučenin tvořících kosti, krev, tkáň a jiné 
orgány;

 porozumět, že lidské tělo je tvořeno týmiž prvky jako zemské těleso, ale v odlišném množství a jiných 
kombinacích.

14–18 let, 20 minut

VěK  A ČAS 

POMŮCKY

 diagram se čtyřmi zemskými sférami 
 puzzle se základním složením lidského těla 
překopírované na karton a rozstříhané na dílky

 kopie tabulky 

SOUVISLOSTI
Někteří žáci si ani neuvědomují, že jejich tělo se skládá 
z chemických prvků a sloučenin, a představují si, že je 
z jiného materiálu než okolní svět. Sestavením puzzle 
a srovnáním prvků s prvky litosféry si žáci uvědomí,  
že lidé jsou tvořeni týmiž prvky jako Země.
Poznámky a možné odpovědi na některé otázky žáků:

 sestavte puzzle (povšimněte si, že Si, al, Ti a Mn jsou 
prvky přítomné v litosféře, ale ne v lidském těle);

 diskutujte, v čem se složení lidského těla podobá 
zemské litosféře. Vyplněná tabulka ukazuje, že zatímco 
některé důležité prvky v lidském těle a zemské litosféře 
jsou shodné, lidské tělo obsahuje některé důležité prvky, 
které jsou v zemské litosféře vzácné a naopak, lidské tělo 
obsahuje např. mnohem více uhlíku než litosféra;

 rozhodněte, čemu se lidské tělo svým složením 
nejvíce podobá: litosféře, atmosféře nebo 
hydrosféře? Žádné z nich – je to kombinace všech tří;

 posuďte, jak se zachovává  složení sfér. Musí existovat 
stálý tok každého prvku dovnitř a ven. Proto koloběh 
každého prvku probíhá buď jedinou sférou, nebo 
postihne více sfér, přímo či zprostředkovaně. V určitém 
stadiu úvah připomeňte, že hmota se zachovává, i když 
se recykluje. Takže je zajímavá představa, že atom uhlíku 
na špičce tvého nosu by mohl docela dobře být na palci 
u nohy dinosaura.

Často se málo doceňuje, že lidské tělo je tvořeno 
stejným materiálem, tedy chemickými prvky a jejich 
sloučeninami, jako ostatní živá i neživá příroda.  
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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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SHRNUTÍ

 Čtyři zemské sféry – litosféra, atmosféra, 
hydrosféra a biosféra – obsahují mnoho 
stejných chemických prvků, ale tyto prvky jsou 
kombinovány a smíšeny různými způsoby; 
základní rozdíly jsou v odlišné chemické 
struktuře jejich sloučenin.

 Změny v chemické struktuře, obvykle způsobené 
chemickými reakcemi, jsou příčinou pohybu 
chemických prvků mezi sférami.

 Prvky ve sférách a mezi nimi jsou v neustálém 
koloběhu.

 Tento koloběh prvků je základní pro existenci 
každé sféry, zvláště biosféry, ale též  atmosféry 
a hydrosféry.

 Lidské tělo jako součást biosféry tvoří stejné 
chemické prvky jako ostatní tři sféry, i když jsou 
v odlišném množství.

 Samotné prvky mohou mít jiné vlastnosti než 
sloučeniny, které tvoří. Například sodík je vysoce 
reaktivní, ale neznamená to, že jeho sloučeniny 
také budou vysoce reaktivní.

 Hmota se vždy zachová – nikdy se neztratí  
a taky nevznikne.

SOUVISLOSTI
správně vyplněná tabulka

prvek % v litosféře % v lidském těle oproti litosféře má lidské tělo 
více / méně / stejně

kyslík  46,6 61 více

křemík  27,7 žádný méně

hliník     8,1 žádný méně

železo     5,0   0,006 méně

vápník     3,6   1,4 méně

sodík     2,8   0,14 méně

draslík     2,6   0,2 méně

hořčík     2,1   0,03 méně

titan     0,6 žádný méně

vodík     0,1 10 více

fosfor     0,1   1,1 více

mangan     0,1 žádný méně

síra < 0,1   0,2 více

uhlík < 0,1 23 více

chlor < 0,1   0,13 více

dusík < 0,1   2,5 více

hliník 
23%

mangan 
0,13%

tita
n 

1,4
%

křemík 
0,14%
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svět koloběhu vody
aktivní diskuse o přeměnách vody v pozemské přírodě

Téma: Půda a voda, Povrchové vody, Podzemní vody

 Voda do atmosféry
Zadejte žákům vypracovat seznam všech možných 
způsobů, jimiž se podle nich voda může dostat 
do atmosféry (aby se vypařila a stal se z ní plyn). Můžete 
jim dát nějaká vodítka: připomeňte, jak z vařící se vody 
uniká pára, jak se nám někdy „kouří“ od úst, jak se 
vznášejí páry nad vodami a další možnosti.  Voda z atmosféry

Pak žáky vyzvěte, aby popsali všechny možné cesty, 
jimiž se tato voda může dostat z atmosféry. Připomeňte 
jim, jak se srážejí vodní páry na chladném okně, jak se 
tvoří kapky vody, sněhové vločky a další jevy.

 Voda v pohybu
Uložte žákům sestavit seznam všech způsobů pohybu vody. Příkladem 
mohou být do vzduchu stoupající vodní páry z vypařující se vody, 
padající déšť, pohyb vody v půdě, nakonec i pohyb povrchových vod 
od řek až k oceánu.
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sněžení

vsak vody do půdykondenzace, 
vznik mraků
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 MOŘE

SMĚR PEVNINA

ŘEKY, JEZERA, PRAMENY
VODA V MOŘÍCH A OCEÁNECH

 Koloběh vody
Na závěr vyzvěte žáky, aby porovnali své seznamy se schématem koloběhu vody, který znázorňuje: 

 pohyb vody mezi zemským povrchem a atmosférou,
 pohyb vody z atmosféry na zemský povrch,
 různé způsoby transportu vody.
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POMŮCKY VÝUKOVÝ ZÁMěR

 papír a tužka Žáci dovedou:
 podrobně popsat způsoby, jimiž voda vstupuje do atmosféry a opouští ji;
 podrobně popsat mnoho různých způsobů přeměny vody jako součásti koloběhu vody na Zemi.

7–12 let, 
podle věku žáků a rozsahu diskuse

VěK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
Odpovědi a diskuse závisejí na znalostech účastníků a jejich schopnosti je uplatnit. Úplný seznam způsobů přeměny 
vody může zahrnovat uvedené body. Starším žákům můžete zadat náročnější úkol, aby vypracovali seznam všech 
přeměn vody. Žáci si uvědomí zákonitosti pohybu vody a značnou šíři procesů, kterými voda v rámci koloběhu prochází.

Voda do atmosféry:
 z vařící vody za všech okolností;
 vypařováním z jakéhokoliv odkrytého povrchu vody v bytě;
 vypařováním z jakéhokoliv vlhkého objektu v bytě;
 vypařováním z jakéhokoli přírodního vodního povrchu včetně stružek, potoků, řek, kaluží, rybníků, jezer a moří;
 vypařováním z jakéhokoliv vlhkého povrchu, jako je půda, i z jakéhokoli povrchu zvlhlého po dešti, sněhu, mlze apod.; 
 ze stromů a ostatních rostlin vypařováním;
 biologickými procesy u zvířat, jako je dýchání a pocení;
 přímo z pevného ledu procesem zvaným sublimace.
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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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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ

Požádejte žáky, aby diskutovali a popsali, jak by 
se procesy uvedené na jejich seznamech mohly 
napodobit ve třídě při vyučování. Laboratorní ukázka 
koloběhu vody podporuje vyšší úroveň rozvoje 
schopností uvažování a porozumění abstraktním 
procesům skrytého přenosu tepla.

 Existuje mnoho cest, jimiž se voda stává 
neviditelným plynem z vodních par – děje se 
tak vypařováním, varem, odpařováním z rostlin, 
dýcháním a pocením zvířat a sublimací z ledu.

 Vodní páry kondenzují do kapalné vody nebo  
za mrazu do ledu za řady rozdílných podmínek.

 Je mnoho způsobů pohybu vody.

SOUVISLOSTI
Voda z atmosféry:

 kondenzací na jakémkoliv chladném povrchu, jako jsou okna či chladná plechovka nápoje (zkuste dýchat 
na chladné sklo);

 přírodní kondenzací na zemi v podobě rosy nebo jinovatky, pokud je teplota pod bodem mrazu,
 kondenzací ve vzduchu tvorbou vodních kapiček v mracích, oparu a mlze;
 kondenzací ve vzduchu pod bodem mrazu tvorbou ledových krystalků v mracích;
 pokračující kondenzací na vodních kapičkách a ledových krystalcích, až jsou dostatečně velké, aby spadly jako déšť, 
sníh nebo kroupy;

 oparem a mlhou, které zvlhčují povrchy.

Voda v pohybu:
 stoupající vodní páry, které jsou hnány větrem a pak po kondenzaci spadnou;
 padající vody ve formě deště, sněhu, plískanice nebo krup;
 vody v kapalné formě proudící stružkami, potoky a řekami;
 vody v kapalné formě v moři, pohybující se vlnami a různými oceánskými proudy;
 vody v kapalné formě protékající horninami a půdou vlivem gravitace a kapilárních sil; podzemní vody vytékající  
na povrch jako prameny;

 led pohybující se po svahu jako ledovce a ledové pokrývky;
 ledové kry unášené mořskými proudy;
 vody stoupající rostlinnými tkáněmi při vypařování;
 vody pohybující se v tělech zvířat ve formě dechu, potu, zažívání;
 vody přenášené lidmi v nádobě nebo měchu v  suchých oblastech;
 vody přepravované vodními cisternami.



GeoloGie pro zvídavé 2

 

/

 

POKUSY108

POKUSY

staňte se znalci minerálů 1
Určování minerálů podle barvy, tvaru, lesku a štěpnosti

Téma: Horniny a nerosty

 1. Pozorování rozdílů v minerálech
Žákům ve skupinkách po čtyřech nebo pěti přidělte po sadě asi pěti rozdílných 
minerálů. Použijte pokud možno stejné minerály pro všechny skupiny. Uložte 
žákům, aby na minerálech našli pouhým pozorováním co nejvíce odlišných znaků 
a svá zjištění zaznamenali. až tak učiní, řekněte jim, že začnou určovat minerály 
pouze na základě vlastností, které lze pozorovat pouhýma očima. Při dalších 
aktivitách budou minerály brát do ruky.

 2. Využití vlastností, které můžete pozorovat 
u známých minerálů
Řekněte žákům, aby přišli na to, jak při určování mohou využít 
důležité vlastnosti minerálů – barvu, tvar, lesk a štěpnost. Každý 
vzorek minerálu bude mít svou kartičku s popisem (viz dále). 
Odpovědi jsou uvedeny na poslední stránce pokusu. Při určování 
bychom měli začít zkouškou štěpnosti minerálu, pokud je ovšem 
k dispozici dost vzorků pro zjišťování štěpnosti úderem.

 3. určování minerálů s využitím vlastností, které můžete 
pozorovat u neznámých minerálů
Žáci se pak vrátí ke své původní sadě minerálů. Ukažte jim tabulku 
vlastností a požádejte je, aby určili své vzorky pouze na základě znaků, 
které právě viděli. Jak moc věří svým určením bez dalších rozborů?

Sádrovec
Kalcit

Křemen

Pyrit

Galenit
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 Kartičky pro určování minerálů

Barva
 Použijte barevně rozdílné vzorky minerálů, např. křemene.
 Sepište rozdílné barvy tohoto minerálu.
 Napište ostatní vlastnosti, které by vám mohly prozradit, že jde o stejný minerál.

Krystalový habitus – tvar a rozměry krystalu

 Nakreslete jeden nebo více krystalů, jaké tvoří křemen, pyrit a sádrovec.

 Přiřaďte k popisu lesku správný minerál

lesk minerál
kovový křemen
skelný limonit
matný sádrovec
hedvábný galenit

Štěpnost – přirozený způsob odlamování minerálů 
podle štěpných ploch

Učitel rozlomí minerál kladivem (chraňte si oči!)
 Nakreslete jeden z úlomků.
 Podívejte se zvětšovacím sklem na malé úlomky.
 Posuďte, jak se jejich tvar shoduje s většími kousky.

Pravidelné povrchy, které můžete vidět, jsou štěpné plochy. Někdy ani nemusíme 
vzorek zničit – jsou v něm viditelné plochy, podél nichž by se po úderu štěpil.

Lesk – intenzita, s jakou minerál odráží světlo

VLASTNOSTI NěKTeRÝCH běžNÝCH MINeRÁLŮ

minerál kalcit fluorit baryt galenit sfalerit

barva bílý, růžový, bezbarvý bílý, žlutý, zelený, bezbarvý, fialový bílý, růžový, bezbarvý tmavošedý hnědý až černý, žlutý

tvar klence, štěpené klence krychle, osmistěn plástvový, zubovitý krychle pěkné krystaly jsou vzácné

lesk skelný skelný skelný až matný kovový kovový až skelný

štěpnost klencová osmistěn dvě plochy svírající pravý úhel krychlová několik ploch
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci jsou schopni:

 pouhým pozorováním rozpoznat některé vlastnosti 
minerálů;

 stanovit zákonitosti v charakteru minerálů;
 použít výsledky pozorování známých vzorků 
k určování neznámých vzorků;

 uvědomit si, že potřebují více důkazů, aby si byli 
určením minerálu jisti.

Bezprostředně na uvedenou aktivitu (buď ještě ve stejné hodině, nebo hned v té následující) by mělo navazovat 
téma Staňte se znalci minerálů 2, případně se mohou obě cvičení spojit. aktivity Staňte se znalci minerálů 3 a 4 
rozšíří povědomí žáků o minerálních zdrojích různých materiálů a seznámí je s konceptem recyklace cenných 
komponent mobilního telefonu, jež jsou též minerálního původu. 

11–18 let, 30 minut

VěK  A ČAS POMŮCKY

 dostatek žákovských sad „neznámých“ minerálů pro celou třídu, v sadě je např. kalcit, fluorit, baryt, galenit,  
sfalerit, nebo jakékoliv jiné běžné minerály, které jsou k dispozici v dostatečném množství

 jedna sada minerálů pro rozlišování barvy. Měly by to být vzorky téhož minerálu vyskytujícího se v různém 
zbarvení, např. odrůdy křemene – bezbarvý, žlutý = citrín, růžový = růženín, fialový = ametyst, hnědý = záhněda

 jedna sada minerálů pro pozorování tvaru krystalů – jeden nebo více vzorků dobře vyvinutého krystalu 
s přírodními plochami, např. křemen, sádrovec, pyrit

 jedna sada minerálů pro stanovení lesku, např. galenit = kovový, sádrovec = hedvábný, křemen = skelný, limonit = matný
 jedna sada minerálů pro určení štěpnosti – jakýkoliv minerál, který má viditelné plochy štěpnosti uvnitř krystalu. 
Žáci nesmějí vzorky rozštípnout, ale pouze je pozorovat

 podnos na minerály
 kartička pro každou vlastnost
 kopie tabulky vlastností minerálů pro každou skupinku
 volitelně větší vzorek minerálu s dobrou štěpností, např. kalcit; též kladívko a ochranné brýle, pokud zamýšlíte 
předvádět štěpnost
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SOUVISLOSTI SHRNUTÍ

 Série pokusů s minerály může být využita v řadě vyučovacích hodin, jež tematicky sahají od vlastností minerálů 
jako „stavebních součástí“ hornin až po zjišťování původu a recyklace důležitých prvků na Zemi. Studiem 
minerálů se žáci učí poznávat přírodní zákonitosti. 

Odpovědi ke kartičkám:
barva 
Jde-li o stejný minerál, vzorky pravděpodobně mají stejné vlastnosti: tvrdost, lesk, tvar (krystalový habitus), hustotu.

Krystalový habitus
Křemen tvoří dobře vyvinuté krystaly, pyrit krychlové, někdy zdvojčatělé, a sádrovec tabulkovité krystaly.

lesk  
kovový – galenit, skelný – křemen, matný – limonit, hedvábný – sádrovec

štěpnost
Pokud použijete kalcit, tak štěpné úlomky mají  formu klence, vypadají jako stlačené krychle.

 Minerál je v přírodě se vyskytující anorganická 
látka s určitým chemickým složením, určitou 
atomovou strukturou a fyzikálními vlastnostmi 
mírně kolísajícími ve známých mezích. Minerály 
jsou většinou sloučeniny, ačkoliv přírodní prvky 
jako měď a stříbro se vyskytují jako minerály. 
Tato geologická definice nezahrnuje „minerály“ 
v širší definici ekonomické, která tím rozumí 
nerostné bohatství Země včetně uhlí a ropy, ionty 
v minerální vodě i některé potravinové složky.

 Běžné minerály je možné okamžitě určit našimi 
smysly nebo použitím jednoduchých testů.

 Většina minerálů krystalizuje a může mít dobře 
vyvinuté krystalové plochy i štěpné plochy.
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staňte se znalci minerálů 2
Určování minerálů s použitím rychlých testů – podle vrypu, hustoty, tvrdosti a reakce na kyselinu

Téma: Horniny a nerosty

 Kartičky pro určování minerálů 1. navazujeme na vizuální zkoumání
Pokračování aktivity Staňte se znalci minerálů 1 – Určování minerálů 
podle pozorování barvy, tvaru, lesku a štěpnosti, ve které žáci určovali 
minerály podle toho, co vidí pouhým okem a vyjmenovali co nejvíce 
vlastností, jimiž se může v sadě „neznámých“ minerálů lišit jeden minerál 
od druhého. S vlastnostmi jako jsou barva, tvar, lesk a štěpnost se již 
seznámili na vzorcích minerálů. Tatáž sada by měla být rozdána malým 
skupinkám žáků rovněž jako součást aktivity Staňte se znalci minerálů 2.
Po ukončení vizuálního zkoumání vzorků vysvětlete a ukažte žákům 
následující rychlé metody aktivního studia vzorků minerálů.

 2. Použití rychlých testů na známých minerálech
Nechte žáky vyzkoušet, jak pro určování minerálů využít vlastnosti, jako jsou 
vryp, hustota, tvrdost a jejich reakci na kyselinu. Pro každou zkoušku je určena 
kartička s popiskem a sada minerálních vzorků. Odpovědi jsou uvedeny 
na poslední stránce pokusu.

 3. určování minerálů: aplikace rychlých testů na neznámé 
minerály
Po ukončení testů na známých minerálech by se žáci měli vrátit 
k použití těchto metod na „neznámé“ minerály na fotografiích. Měli by 
vyhledat vlastnosti některých minerálů uvedených v tabulce, aby se 
přesvědčili, mohou-li je určit pomocí všech těchto metod.

Vryp – prozradí barvu minerálu
 U opakních (neprůhledných) minerálů je obtížné určit správnou barvu. 
Vrypem získaný prášek barvu prozradí.

 Udělejte vzorkem čáru na rubové straně dlaždice. Všimněte si barvy 
vrypu a zda tvoří silnou, či tenkou linii.

Tvrdost – použití Mohsovy stupnice tvrdosti
 Ocelovým hřebíkem, mincí a nehtem zkuste rýpnout do vzorku.

 Kus olova má větší hmotnost  než kus dřeva o stejném objemu.  
 Postupně potěžkejte v ruce vzorky.
 Seřaďte podle růstu hustoty minerály: galenit, křemen, sádrovec, baryt. 

 

Test kyselinou – prozradí uhličitany
 Použijte velmi slabou kyselinu chlorovodíkovou (solnou), nasaďte si ochranné brýle. 
 Kápněte pouze jednu kapku kyseliny na každý vzorek a sledujte, který z nich 
zašumí. Všechny kapky pak pečlivě omyjte a vzorky osušte.

Hustota – hmotnost  určitého objemu vzorku (g/cm3)
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MOHSOVA STUPNICe TVRDOSTI

stupeň tvrdosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

název mastek
sádrovec,  
sůl kamenná

kalcit fluorit apatit  živec křemen topaz korund diamant

co udělá vryp
ocelová jehla,
„měděná“ mince, nehet

ocelová jehla,  
„měděná“ mince, nehet

ocelová jehla, 
„měděná“ mince

ocelová jehla ocelová jehla

 Každý z minerálů může udělat vryp do minerálů v nižším stupni, ale jimi nemůže být poškrábán.

VLASTNOSTI NěKTeRÝCH běžNÝCH MINeRÁLŮ

minerál kalcit                          CaCO3 fluorit                                                    CaF2 baryt                                                 basO4 galenit            Pbs sfalerit                                    zns

barva bezbarvý, bílý, růžový modrý, žlutý, zelený, fialový, bezbarvý bezbarvý, bílý, růžový tmavošedý hnědý až černý, žlutý

tvar klenec, štěpný klenec krychle, osmistěny „plástevnatý“ nebo zubatý krychle krystalové tvary jsou vzácné

lesk skelný skelný skelný až matný silný kovový skelný až kovový

štěpnost klenec osmistěn dvě plochy pod pravým úhlem krychle několik ploch

vryp bílý bílý bílý tmavošedý světle hnědý nebo šedobílý

relativní hustota (g/cm3)
docela malá 
2,7

střední
3,2

překvapivě hustý na světlý minerál
4,5

velmi hustý
7,5

střední
4,1

tvrdost 3 4 3,5 2,5 3,5

reakce na kyselinu bouřlivě šumí žádná žádná
NETESTUJTE
vzniká sirovodík

žádná

 Pro určení minerálu jsou důležité jeho vlastnosti.
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

VÝUKOVÝ ZÁMěR
Žáci dovedou:

 pečlivě prohlížet minerály;
 provádět jednoduché testy;
 určit zákonitost vlastností minerálů;
 aplikovat výsledky pozorování a testů známých 
minerálů na určení neznámých minerálů. Na tuto aktivitu navazují dva  další díly – Staňte se znalci minerálů 3 a 4, které žákům rozšíří povědomí o minerálních 

zdrojích materiálů a seznámí je s konceptem recyklování cenných komponent mobilního telefonu, jež jsou 
minerálního původu.

11–18 let, 30 minut

VěK  A ČAS POMŮCKY

 dostatek žákovských sad „neznámých“ minerálů pro celou třídu, obsahujících např. kalcit, fluorit, baryt, galenit, 
sfalerit, nebo jakékoliv jiné běžné minerály, které jsou k dispozici v dostatečném množství

 jedna sada minerálů pro zjištění vrypu, např. hematit, sfalerit, galenit a pyrit, spolu s  podložkou pro vryp 
(neglazovaná část dlaždice)

 jedna sada minerálů pro stanovení hustoty, např. galenit, křemen, sádrovec, baryt
 jedna sada minerálů pro určení tvrdosti, např. fluorit, kalcit, sádrovec a křemen, k tomu ocelový hřebík  
a měděná mince 

 jedna sada minerálů pro test kyselinou, např. sádrovec, fluorit, kalcit, baryt, spolu s lahvičkou s kapátkem 
a zředěnou kyselinou solnou, též papírový ubrousek

 ochranné brýle
 podnos pod minerály
 kartičky s popisem pro každý z pokusů (odpovědi na další stránce)
 kopie tabulky vlastností minerálů pro každou skupinku
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SOUVISLOSTI SHRNUTÍ

 Série pokusů s minerály může být použita v řadě vyučovacích hodin, jež tematicky sahají od vlastností minerálů 
jako „minerálů horninotvorných“ až po sledování původu a recyklace užitkových prvků na Zemi. Studiem 
tohoto tématu se žáci učí poznávat přírodní i společenské zákonitosti.

Odpovědi ke kartičkám:
Vryp
galenit – silný šedý, sfalerit – světle hnědý nebo šedobílý, hematit – rudohnědý, pyrit – tenký šedozelený

Hustota
uspořádání podle relativní hustoty rh (voda má hustotu 1):
sádrovec – rh = 2,0 (nejmenší hustota), křemen – rh = 2,5, baryt – rh = 4,5, galenit – rh = 7,5 (nejhustší)

tvrdost 
sádrovec – 2 – rýpnete nehtem, kalcit – 3 – rýpnete hřebíkem i mincí, fluorit – 4 – musíte na ocelový hřebík 
pořádně zatlačit, abyste udělali vryp, křemen – 7 – nerýpnete ničím, můžete jen říct, že je tvrdší než 6. stupeň

test kyselinou
v této sadě minerálů je pouze jeden uhličitan (karbonát); je to kalcit – CaCO

3

 Minerál je přírodně se vyskytující anorganická 
látka s určitým chemickým složením, určitou 
atomovou strukturou a fyzikálními vlastnostmi 
měnícími se ve známých mezích. Minerály jsou 
většinou sloučeniny, ačkoliv existují i minerály 
tvořené jedním prvkem, jako je měď, zlato 
a stříbro. Pod pojmem „minerální bohatství“  
rozumíme nejen minerály samotné, ale i horniny. 
V ekonomickém smyslu se do pojmu „minerály“ 
zahrnuje také uhlí, ropa,  ionty v minerální vodě 
i nerostné složky potravin.

 Běžné minerály se dají okamžitě identifikovat 
pouhým zrakem i hmatem nebo použitím 
jednoduchých testů.

 Většina minerálů krystalizuje a jejich krystaly mají 
dobře vyvinuté krystalové plochy. Mnoho dobře 
štěpných minerálů má štěpné plochy. 
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staňte se znalci minerálů 3
nerosty v každodenním životě

Téma: Horniny a nerosty

 Karty na rozstříhání.

vodovodní potrubí kuchyňská fólie autobaterie bronzová soška 

mosazný zámek vrtáčky do vrtačky hodinky tužka

 Minerály jsou podstatou většiny věcí každodenní potřeby. 
 Pokud se žáci seznámili s cvičeními Staňte se znalci 

minerálů 1 a 2, budou již znát několik nerostů. Musí se zdůraznit, 
že minerály jsou tvořeny chemickými prvky a mají určité 
chemické složení a atomovou strukturu.

 V tomto cvičení žáci mají za úkol přiřadit známé předměty 
k minerálům, z nichž jsou vyrobeny.

 Dejte žákům rozstříhané tři sady kartiček s obrázky předmětů, popisem složky 
a názvem nerostných surovin, které obsahují.
Mohou využít své obecné znalosti, diskutovat ve třídě či vyhledat informace na internetu. 
Můžete to žákům zadat jako domácí úkol. U kovových předmětů se přímo zeptejte na název 
hlavního použitého kovu, případně dalších kovů, a pak na rudu, z níž se získávají. až získají 
žáci dostatek informací, vyzvěte je, aby sestavili odpovídající trojice kartiček a pak předložili 
svou práci ke kontrole. 
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zubní pasta kuchyňská sůl nůž z nerezové oceli

kov: měď

ze slitiny dvou kovů: 
mosaz = slitina mědi a zinku

běžný název chemikálie přidávané 
pro odstranění zubního kazu:

fluoridová sloučenina

chalkopyrit

chalkopyrit, sfalerit

fluorit

(lehký) kov: hliník

hlavní použitý kov: ocel (ze železa), 
kov přidaný pro vysokou tvrdost: 

wolfram

chemické složení sádry: sádrovec, 
CaSO

4
.2H

2
O

bauxit

hematit, wolfram

sádrovec

dva kovy tvořící rozdílné póly, 
které působí jako elektroda 

uvnitř baterie, jsou: olovo, zinek

čip řídící přesnost elektroniky  
v hodinkách: křemen

hlavní složka: sůl kamenná

galenit, sfalerit

laboratorně vyrobené plátky 
krystalu křemene 

většinou sůl kamenná

ze slitiny dvou kovů: 
bronz = slitina mědi a cínu

materiál, který píše: grafit + jíl

slitina tří kovů: 
ocel (ze železa), chrom, nikl

chalkopyrit, kasiterit

grafit

hematit, chromit, pentlandit

sádra
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 sada kartiček s obrázky předmětů
 sada kartiček s uvedením komponenty 
předmětu

 sada kartiček s názvem obsažené nerostné 
suroviny

11–16 let 10–30 minut podle délky studia podkladů,
které žáci potřebují ke splnění úkolu 

Žáci jsou schopni:
 pracovat společně v malých týmech a studovat složení řady minerálů;
 uvědomit si, že mnoho minerálů má významné ekonomické využití;
 pochopit, že kovy se získávají z rud a někdy se vyskytují jako ryzí prvky,
 (nadstavba) zjistit chemické složení minerálů podle  jejich chemického vzorce.
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 Tato aktivita může být použita za rozmanitých okolností, mohou se například přiřazovat další obrázky 
a fotografie k některým minerálům, s nimiž se již žáci setkali. Může se uplatnit v hodinách geologie nebo 
v diskusích o nerostných zdrojích různých zemí. 

 Prací s fotografiemi minerálů si žáci rozšiřují vědomosti o využití, vlastnostech a ekonomickém významu 
jednotlivých minerálů.

 Můžete žákům připravit soubor kartiček s chemickými vzorci minerálů a uložit jim, aby je přiřadili k fotografiím 
minerálů.
 Domácím úkolem navazujícím na tuto aktivitu by mohlo být fotografovat další objekty v okolí bydliště nebo 
školy a zjistit, které minerály byly zapotřebí pro jejich zhotovení.
 Všem žákům může být uloženo vyhledat, které komponenty jsou zapotřebí pro mobilní telefon a odkud 
pocházejí minerály, z nichž se vyrábějí, jako příprava na aktivitu Staňte se znalci minerálů 4.

 Minerály poskytují suroviny pro velké množství 
různých průmyslových výrobků.

 V ekonomickém smyslu slova se minerálem 
rozumí ruda, pokud ovšem obsahuje dost 
jednoho nebo více prvků, obvykle kovů, aby ji 
bylo možno využít.

 Kovy získané z minerálů se často slévají 
dohromady (míchají) s dalšími kovy, aby se  
zlepšily fyzikální vlastnosti, např. tvrdost nebo 
pevnost.
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staňte se znalci minerálů 4
proč bych měl recyklovat mobilní telefon?

Téma: Horniny a nerosty

  V některých zemích je více mobilních telefonů  
než lidí! Použijte informace z této aktivity a doporučte 
svým žákům, aby telefony, které mají v rodině, hned 
nevyhazovali, když se porouchají nebo vyjdou z módy, 
ale zkusili je recyklovat. Vždyť pokročilá technika 
umožňuje rozbitý telefon rozebrat a jeho součásti 
recyklovat. Povzbuďte žáky k odpovědi na otázku „Proč 
bych měl recyklovat svůj mobilní telefon?“ následujícími 
kroky. Jako pomůcku jim rozdejte informační list.

 Použití informačního listu
 Nakreslete diagram „životní cyklus mobilního telefonu“.
 Na náčrt mapy světa zakreslete země, odkud pocházejí součástky mobilního 
telefonu.
 Hovořte o vlivech těžby vzácných surovin v politicky nestabilních oblastech, myslete 
na životy horníků a přepravců i na možný nedostatek surovin v případě konfliktu.
 Hovořte o problémech spojených s odložením rozbitého mobilu na skládku 
a o nebezpečí vyluhování těžkých kovů a dalších toxických látek, což může 
negativně ovlivnit kvalitu podzemní vody, tedy vody pitné i užitkové.
 Diskutujte o působení produkce skleníkových plynů při použití energie ve všech 
stadiích života mobilního telefonu.
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 informační list

mobilní telefony mají různá stadia života

získávání a zpracování materiálu
 Mobily obsahují 500–1000 součástek, 40 % hmotnosti je z kovu, 40 % z plastu a laminátu a 20 % z keramiky a stopových složek. Kovy a stopové složky zahrnují 
měď, zlato, olovo, nikl, zinek, berylium, slitinu kolumbitu a tantalitu (koltan), antimon, arzen, cín, stříbro. Plasty jsou vyrobeny z ropy, laminát z písku a vápence. 
Obrazovka z tekutých krystalů (LCD) může obsahovat toxické látky, např. rtuť, vložené mezi dva plátky skla. Pozor, přesné složení LCD je obchodní tajemství 
výrobce! Dobíjecí baterie může podle typu mít nikl, kadmium, kobalt, zinek, měď, olovo nebo lithium. Některé  z těchto důležitých surovin se těží v zemích 
postižených občanskými válkami, jako je např. Demokratická republika Kongo, kde se vyskytuje 64 % světových zásob koltanu. V některých zemích je velmi 
malá ochrana bezpečné práce horníků nebo ochrana životního prostředí venkova. K pohonu strojů na těžbu surovin a pro jejich dopravu do přístavů 
a na letiště je zapotřebí energie.

Výroba
 Suroviny na součástky mobilních telefonů jsou zpracovávány v mnoha zemích, např. Nokia získává součástky z nejméně 29 zemí. Ty hlavní jsou Brazílie, Čína, 
Česko, Dánsko, Estonsko, Filipíny, Finsko, Francie, Irsko, Izrael, Japonsko, Korea, Maďarsko, Malajsie, Maroko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 
Rakousko, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko a Velká Británie. Na provoz továren a dopravu dílů 
do montážních závodů, v nichž jsou mobilní telefony sestavovány, je zapotřebí energie.

balení a transport
 Mobilní telefony jsou baleny, aby byly chráněny před poškozením a také  
aby připoutaly pozornost kupujících. Obal je většinou z papíru nebo kartonu 
(vyrobených ze stromů), plastů (z ropy) a z dalších materiálů. K zabalení 
v balírnách a k dopravě hotového výrobku do obchodů je  
opět zapotřebí energie.

užívání telefonu
 K nabíjení baterie v telefonu je zapotřebí energie. Tou se často plýtvá, 
protože se nabíjí déle, než je nutné. Mnoho uživatelů mění telefony častěji, 
než je třeba, protože většina společností vyrábí vlastní systémy. V USa se 
mobilní telefon používá v průměru 18 měsíců, načež se vymění. Pokud 
telefon skončí na skládce, toxické složky zůstávají v zemi po stovky let a část 
z nich se dostává do pitné a užitkové vody. 

spotřeba primární energie v životním cyklu mobilního telefonu
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 kopie informačního listu nebo jeho obdoby
 kopie slepé mapy světa

11–18 let 15–45 minut v závislosti na tom, 
nakolik půjdete do hloubky

Žáci jsou schopni:
 uvědomit si širokou škálu součástek a materiálů, z nichž je mobilní telefon sestaven;
 zakreslit do mapy zeměpisnou polohu zemí, které jsou součástí řetězce dodávek surovin pro mobilní telefon;
 debatovat o morální stránce zbytečné výměny mobilních telefonů;
 přizpůsobit dobíjení mobilních telefonů tak, aby se snížila spotřeba energie;
 postupovat správným způsobem při likvidaci mobilního telefonu.
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 Žáci si uvědomí, že mobilní telefony se vyrábějí z velkého množství materiálů pocházejících z různých zemí.  
V každé zemi platí jiné zásady ochrany zdraví pracovníků i životního prostředí. Výroba i následná likvidace 
mobilního telefonu je energeticky náročný proces s řadou důsledků. 

 Žáci mohou na internetu sledovat informace výrobců o svých vlastních mobilních telefonech.
 Povzbuzujte je, aby mezi svými kamarády a v rodinách šířili poznatky o dopadech výroby mobilních telefonů  
na životní prostředí.

 Sledujte televizní programy o poškozování životního prostředí v zemích, v nichž se těží suroviny pro výrobu 
mobilních telefonů.

 Žáci mohou vyhledat, kde byly jejich vlastní telefony a baterie do nich vyrobeny. 

 Základní principy výroby a používání mobilních 
telefonů jsou uvedeny v textu.

 Ve všech fázích životního cyklu mobilního 
telefonu je spotřebovaná energie významným 
faktorem ovlivňujícím životní prostředí.

 Od počátečního vizuálního zkoumání minerálů 
přes testování jejich vlastností včetně chemického 
složení žáci dospívají k náročnějším úvahám 
o jejich využití v reálném světě. Je to základ 
výchovy k odpovědnému občanství, porozumění 
nezbytnosti recyklace vzácných materiálů pro 
potřeby společnosti a k tomu nutnému výzkumu.
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byla by ze mě zkamenělina?
Téma: Vývoj organismů na Zemi

Jak se vám podaří zkamenět?

 Požádejte jednoho ze žáků (nejlépe se smyslem pro humor), ať vstane, aby si ho ostatní mohli prohlédnout. Pak se žáků zeptejte: Co by se stalo, kdyby váš spolužák 
spadl do řeky nebo do moře a utopil se – zkameněl by? Co by se stalo s tělem? 

 uvažujte nahlas spolu s žáky:
 proud posouvá tělo po dně, převaluje, kůže se o dno rozdírá a krvácí do vody;
 to přiláká vodní živočichy, kteří zkoušejí okusovat měkké části těla;
 malí živočichové pronikají ranami do těla a vyžírají jej zevnitř;
 za pár dní se rozloží obsah žaludku, vznikající plyny pak vynesou tělo na hladinu;
 ryby a další vodní živočichové prohlubují rány a ožírají kůži;
 kůže mizí, podobně jako měkké vnitřnosti, tělo klesne znovu na dno a začínají se rozkládat svaly;
 svalstvo mizí, ale kosti zůstávají, neboť je drží pohromadě vazivo. ani to však nevydrží a malé kosti se oddělují;
 posléze povolí větší kosti a zbude jen to nejpevnější – zuby;
 ani zuby nevydrží věčně, otlučou se o tvrdší materiál a rozbijí. Z těla nezbude nic;
 tak dopadne 99,99 % mrtvých těl – jsou snědena, rozbijí se a nemají šanci zkamenět.
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Teď se rozhovořte s žáky o tom, co se dozvěděli, a zaměřte se na téma:  
K tomu, aby tělo zkamenělo, by bylo potřeba:

 aby nebylo vlečeno po dně;
 aby spadlo někam, kde ve vodě není kyslík, a tudíž ani živočichové, 
kteří by ho požírali;
 aby tam vlivem nedostatku kyslíku nežily ani bakterie, které by tělo 
rozkládaly. 

Nejlépe by proto bylo, aby tělo pokryl nějaký sediment. Takže pokud  
chce někdo zkamenět, neměl by padat do řeky, nýbrž někam, kde ho 
hned přikryje sediment, aby byl pohřben.
ale i způsob pohřbení může být různý. Pokud tělo zasype písek, může 
propouštět vodu s kyslíkem, dostanou se k němu bakterie a pustí se 
do rozkládání těla. aby k tomu nedošlo, musí být sediment nepropustný, 
jako je jíl. Pak se k tělu bakterie nedostanou. Víme dobře, že v bahnitém 
močálu se zachovalo tělo člověka 6000 let. Nejen jeho kosti, ale i kůže 
a oblečení.  

POZOR 
BAŽINY

POZOR 
STAVBA

 nechci zkamenět – co pro to mám udělat?
Na jakých místech nemá vaše tělo šanci zkamenět? Jsou to místa, kde: 

 se voda pohybuje, v horských potocích, rychle proudících řekách;
 je dost kyslíku, na zemském povrchu nebo nehluboko pod ním.

nejstabilnější částí lidského těla jsou zuby, 
a proto často zkamení.
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 v tomto případě hlavně vlastní tělo a velká 
představivost

11–18 let 15 minut 

Žáci dokážou: 
 popsat, co se stane s lidským tělem, když se dostane do aktivního, tj. říčního či mořského vodního prostředí;
 vysvětlit, v jakém prostředí jsou vhodné a v jakém nevhodné předpoklady pro zkamenění.
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Žáci si uvědomí, jak probíhá rozklad organismů, tedy i lidského těla, k jakým pochodům dochází. Také si zopakují, 
co je fosilizace a čemu říkáme fosilie čili zkamenělina. Žáci sami uváží, jaký je rozdíl mezi živým a mrtvým tělem 
a jaké procesy probíhají v mrtvém organismu.

Použijte program Earthlearningidea Čemu se to podobalo? – jak oživit zkamenělinu.

 Tělo organismů se po smrti rozkládá a postupně 
mizí.

 Většina organismů, i těch, které jsou tvořeny 
tvrdými součástmi, nikdy nezkamení.

 Možnosti zkamenění závisí na prostředí,  
do kterého se odumřelý organismus dostane.

 Pravá zkamenělina čili fosilie musí být nejméně  
10 000 let stará. Známý tollundský muž  
z dánského močálu je sice mladší, ale přesto je 
příkladem toho, jak procesy fosilizace probíhají.
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Co je Earth Learning Idea?
earth learning idea je iniciativa zaměřená na inovaci výuky věd o zemi.

Jejím cílem je podpořit učitele přírodovědných předmětů po celém světě nabídkou internetového zdroje s množstvím informací a inspirativních podnětů do výuky. Důraz je 
přitom kladen na interaktivní vyučování, rozvoj kritického myšlení žáků a získávání vlastních zkušeností díky praktické činnosti.

Dalším z cílů iniciativy je například zprostředkovat přístup k bezplatným vzdělávacím materiálům, vytvořit internetové diskusní fórum pro učitele přírodovědných předmětů 
a akcentovat společenský význam věd o Zemi.

Na internetových stránkách earth learning idea mohou zájemci o geovědy nalézt praktické aktivity, jak s použitím minimálního vybavení simulovat různé přírodní jevy. To ocení 
především učitelé, kteří zde dále naleznou nabídku konkrétních postupů výuky vybraných témat, mnohdy doplněné o instruktážní videozáznamy. V neposlední řadě stránky 
obsahují množství užitečných odkazů na instituce věnující se popularizaci věd o živé i neživé přírodě a další internetové zdroje vzdělávání. 

earth learning idea
http://www.earthlearningidea.com



nabídka produktů České geologické služby 
pro účely školní výuky

Česká geologická služba se při své činnosti zaměřuje také  

na popularizaci geologických věd a na podporu vzdělávání 

v oblasti neživé přírody. Proto jsme pro pedagogy připravili  

výběr produktů, které lze s úspěchem použít v rámci školní  

výuky. Mnoho cenných informací využitelných ve školní  

výuce lze čerpat z portálu o neživé přírodě s názvem  

Svět geologie (www.geology.cz/svet-geologie). Zde jsou  

soustředěny nejnovější poznatky z oblasti věd o Zemi,  

které jsou ve srozumitelné formě určeny dětem i pedagogům.

 Publikace s geologickou tematikou

 Geologické nářadí a potřeby

 Vzorky hornin a minerálů

 Webové aplikace na informačním portále České geologické služby

může se hoDit
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O lideCH a VOdĚ  
zbyněk Hrkal
Dojde na Zemi voda? Blíží se války o vodu? Kniha zve čtenáře na netra-
diční, místy napínavé a nebezpečné putování za vodou po celém světě. 
Zbyněk Hrkal, zkušený hydrogeolog, hledal a nacházel vodu v oblastech 
vyprahlých i zdánlivě vodou oplývajících, od zemí Blízkého východu 
přes pouště Střední asie a afriky po tropické džungle amazonie a jiho-

východní asie i studený Island. Poznal místa, kde se vodou neuvěřitelně plýtvá, i země, 
které umějí využít každou kapku.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 254 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26027/o-lidech-a-vode/

maPy VýsKytů zlata V ČesKÉ RePubliCe
Petr morávek
Publikace obsahuje soubor 78 map s vyznačením geochemických 
anomálií a lokalit s primárními a sekundárními výskyty zlata v České  

republice, které jsou výsledkem rozsáhlého výzkumu v druhé polovině 20. století. Jeho  
průběh a výsledky autor stručně popisuje v úvodu. Celkový přehled ložisek, hlavních  
výskytů a prognózních oblastí podává vložená metalogenetická mapa zlata v čs. části  
Českého masivu.

Nakladatelství: Česká geologická služba 
Cena: 285 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26063/mapy-vyskytu-zlata-v-cr/

za tajemstVím Kamenů. PŘíRuČKa PRO mladÉ 
sbĚRatele HORnin, mineRálů a zKamenĚlin
jan Petránek
Dětská knížka z pera nestora české geologie prof. Jana Petránka dalece 
překračuje populární rámec. Kniha nejprve chytře zaujme děti sbíráním, 
aby je pak postupně a nenásilně zasvětila do základů veškeré geologie. 

Nakladatelství: Česká geologická služba a Grada Publishing, a. s. 
Cena: 301 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25717/za-tajemstvim-kamenu-prirucka-pro-mlade-
-sberatele-hornin-mineralu-a-zkamenelin

GeOlOGiCKá abeCeda
zdeněk Kukal, Helena neubertová
Zdroj seriózních a pro děti srozumitelných informací, ale zároveň  
zábavné čtení, tedy kniha, kterou si – na rozdíl od mnohých učebnic – 
nejmenší čtenáři sami od sebe s radostí otevřou třeba i místo pohádky 
před spaním.  

Nakladatelství: Česká geologická služba a Mladá fronta, a. s.
Cena: 259 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25751/geologicka-abeceda

publikace s geologickou tematikou 
 Chcete se o geologii dozvědět co nejvíce? Pomoci vám mohou knihy s geologickou tematikou určené pro děti a mládež, popřípadě i populárně naučné knihy  

pro dospělé. Knihy jsou ke koupi v Geologickém knihkupectví v Praze na Klárově nebo prostřednictvím on-line obchodu ČGS.

knihy

celá nabídka geologických publikací je na http://obchod.geology.cz.
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GeOlOGiCKá PamĚť KRajiny
zdeněk Kukal, jan němec, Karel Pošmourný
Tvář české krajiny je právě tak pestrá jako geologické složení republiky. 
Z toho vycházejí autoři publikace a dokazují, jak horniny a geologický vý-
voj podmiňují tvary reliéfu hornatin, vrchovin, pahorkatin i nížin. Nachá-
zejí velmi úzké souvislosti, sledují geologické složení našich nejvyšších 
hor i nejrozlehlejších nížin. Popisují, jak rychle se tvary zemského povrchu 

měnily a dosud mění, jak vypadala česká krajina za poslední miliardu let a které procesy byly 
rozhodující při vzniku nejen těch nejhojnějších, ale i nejatraktivnějších geologických forem.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 380 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/24884/geologicka-pamet-krajiny

GeOlOGiCKá maPa ČesKÉ RePubliKy 1 : 500 000
jan Cháb, zdeněk stráník, mojmír eliáš 
Toto dílo je výsledkem mnohaletého úsilí našich předních geologů o co 
nejvěrnější znázornění geologické stavby území republiky, zároveň však vy-
jadřuje autorskou interpretaci zobrazených geologických poměrů. Mapa je 
určena nejen geologům, své uplatnění nalezne jistě i při výuce geologie.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 405 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25362/geologicka-mapa-cr-1-500000-ceska-slozena

maPa GeOlOGiCKýCH zajímaVOstí.  
140 + 1 GeOlOGiCKá zajímaVOst 
zdeněk Kukal, Vlasta Čechová, Pavla Gűrtlerová, Oleg man
Málokterá země nabídne na tak malé ploše tolik nejrůznějších geologických pokladů 
pro potěšení odborníků i veřejnosti – bizarní tvary skla, rozlehlá pískovcová skalní měs-
ta, sály a chodby krasových jeskyní vyzdobené krápníky, mohutné sloupy vychladlých 
čedičových láv či zbytky písečných dun. Geologové znají i jiné zajímavosti, sice ve-

řejnosti poněkud utajené, ale stejně důležité. Jsou to třeba výskyty vzácnějších hornin a nerostů, 
naleziště zkamenělin a mezinárodně ceněné hranice mezi geologickými jednotkami různého stáří.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 85 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25847/mapa-geologickych-zajimavosti-140-1-geolo-
gicka-zajimavost

VystŘiHOVánKy – tRilObiti, dinOsauŘi  
a HlaVOnOžCi, RůznÉ baRVy
Vystřihovánky pro děti s motivem pravěkých živočichů. Vhodné například 
pro skupinovou tvorbu rekonstrukce krajiny z určitého období vývoje Země.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 26 Kč

 http://obchod.geology.cz/katalog/166/vystrihovanky

OžiVlý sVĚt zKamenĚlin – OmalOVánKy
zdeněk Kukal (text), iva Vyhnánková (ilustrace)
Vdechni život a barvu pradávným světům, kdy Zemi obývali podivní – 
a dnes již nežijící – živočichové. Známe je pouze z jejich zašedlých zka-
menělých koster. Tehdejší život byl ale velmi pestrý, proto nešetři fantazií 

a vytvoř pestrobarevné obrázky. Možná se právě tobě podaří zobrazit skutečný pravěký svět.
Nakladatelství: Česká geologická služba

Cena: 63 Kč
http://obchod.geology.cz/katalog/168/omalovanky

staVební a deKORaČní Kameny PRaHy 
a stŘedOČesKÉHO KRaje
barbora dudíková schulmannová, jaroslav Valečka
Zájem o kamenické výrobky u nás v posledních dvaceti letech neustále roste. Proto 
se Česká geologická služba rozhodla postupně vydávat mapy jednotlivých oblastí 
naší republiky s významnými lokalitami, na nichž se horniny využívané ke staveb-
ním a dekoračním účelům nacházejí.

Jako první z plánované série byla zpracována oblast středních Čech, která je horninově nejpest-
řejší. Kromě schematické geologické mapy publikace obsahuje také ukázky stavebních a deko-
račních kamenů s jejich kamenickými (obchodními) i petrografickými názvy (na základě jejich 
minerálního složení) a příklady lomů. V rozsáhlé textové části je pak kromě nejdůležitějších hor-
ninových vlastností a lokalit, odkud horniny pocházejí, u některých kamenů popsán i způsob 
a místo jejich použití. Vše je bohatě fotograficky ilustrováno.
Mapa získala prestižní titul Mapa roku 2012 v kategorii Samostatná kartografická díla.

Nakladatelství: Česká geologická služba
 Cena: 125 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25905/stavebni-a-dekoracni-kameny-prahy-a-stre-
doceskeho-kraje
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ušleCHtilÉ staVební a sOCHaŘsKÉ Kameny 
ČesKÉ RePubliKy
Václav Rybařík
Souhrnná monografie o ušlechtilých kamenech České republiky, v níž 
autor shromáždil dosavadní kusé a často nedostupné informace do  
jediného díla, doplnit je a aktualizovat. Umožnil tím odborné i laické 
veřejnosti souhrnný pohled na minulost, současnost i perspektivy  

našich ušlechtilých kamenů a těmto kamenům pomoci nalézt takové místo v literatuře, 
jaké jim poprávu náleží.

Cena: 268 Kč
Nakladatelství: Nadace SPŠ kamenické a sochařské

http://obchod.geology.cz/zbozi/26025/uslechtile-stavebni-a-socharske-kameny-cr/

dRaHOKamy KOlem nás 
Vlastimil toegel
V knize sice nenajdete kouzelné slovo otevírající jeskyni plnou bohatství, 
ani plánek ostrova pokladů. Zato je zde návod, kde a jak najít reálné dra-
hokamy naší neživé přírody, které jsou někdy neuvěřitelně krásné, mno-
hem krásnější než filmové poklady z barevných sklíček. Při troše štěstí si 
po přečtení této knihy můžete najít sami vlastní, skutečné drahokamy. 

Kniha je určena jak začínajícím a pokročilejším sběratelům minerálů, tak i dobrodružnějším 
milovníkům přírody, hledajícím nezvyklé aktivity. U každé lokality je velmi přesná geogra-
fická pozice (GPS souřadnice, mapky), dále seznam a popis nalezených minerálů včetně 
data nálezu a její aktuální stav z hlediska možnosti nálezů. Nechybí bohatá fotografická do-
kumentace, popis dvou dosud neznámých lokalit, desítky na lokalitách poprvé nalezených, 
většinou velmi vzácných minerálů, něco o teorii, archivování vzorků či právních předpisech. 

Cena: 330 Kč 
Nakladatelství: Rubico 

http://obchod.geology.cz/zbozi/26079/drahokamy-kolem-nas/ 

tRilObiti – RaCi z Kamene
Petr budil, jaroslav marek, Radko šarič
Publikace je věnována bohaté tradici českých lidových pojmeno- 
vání trilobitů a jiných zkamenělin. Pojmenování vymysleli tzv. skalníci,  
placení v 19. století významným francouzským učencem Joachimem 
Barrandem a dalšími badateli za sběr fosilií do jejich sbírek. Publikovány  
jsou některé méně známé fotografie skalníků a význačných sběratelů 

zkamenělin. Text je doplněn přehledem našich současných znalostí o oblasti Barrandienu.  
Publikace je vydána v česko-anglickém znění.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 177 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25676/trilobiti-raci-z-kamene-trilobites-the-stony-
-crayfish

jOaCHim baRRande. ŘíKali mu jemnOstPán
jaroslav marek, Radko šarič, Petr Kácha
Joachim Barrande (vyslovováno Žoakim Baránd, Žoašém Barand),  
nazývaný dělníky a skalníky v lomech zpočátku «ten Francouz»  
a později «jemnostpán Barrande», byl významnou postavou nejen pro 
českou geologii, ale i pro českou historii 19. století. Ve většině zvláště  
novějších prací je představován jako samotářský vědec, který se zajímal  

pouze o zkameněliny. Publikace ukazuje Joachima Barranda z jiného pohledu – jako  
člověka skromného, pracovitého, vstřícného k prostým lidem, ale i tvrdohlavého, stojí- 
cího si za svým názorem. Osobnost, která byla přítelem českého národa a mecenášem 
počáteční české geologie a paleontologie. Muže, který je ve své rodné Francii dodnes 
nedoceněn. 

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 250 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25940/rikali-mu-jemnostpan-people-called-him-
-gentle-man
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HRady ČeCH a mORaVy
zdeněk Kukal a kol.
Stavba historických monumentů, hradů, zámků, tvrzí, klášterů a dal-
ších památek byla ovlivněna tvary zemského povrchu, geologickým 
podkladem i druhem kamene, který byl použit. Kniha proto popisuje  
sepětí přírodních geologických podmínek se středověkými a některými  
novověkými kamennými stavbami. Na přírodní skále – kameni –  

zůstaly kameny staveb našich předků. Širší veřejnost, která má obrovský zájem o historic-
kou architekturu, se tak seznámí i s geologickými podmínkami jejího vzniku.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 518 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25710/hrady-cech-a-moravy

PRůVOdCe GeOlOGií šumaVy
jiří babůrek, jaroslava Pertoldová, Kryštof Verner,  
josef jiřička
Kniha je výsledkem dlouhotrvající spolupráce ČGS a Správy NP a CHKO 
Šumava, která zahrnuje nejen geologické mapování a výzkum na území  
NP Šumava, ale i přiblížení geologických věd běžným návštěvníkům  

Šumavy. V publikaci lze nalézt kapitoly věnované všeobecné geologii i kapitoly zabývající  
se geologií Šumavy – jejími minerály, horninami, těžbou nerostných surovin. Zabývá se  
i geologickými procesy, které formovaly tvář šumavské krajiny.

Nakladatelství: Česká geologická služba a Správa NP a CHKO Šumava
Cena: 275 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25133/pruvodce-geologii-sumavy

 
šumaVsKá RašeliništĚ
Karel spitzer, ivana bufková
Publikace seznamuje čtenáře s významnou součástí šumavské přírody, 
jejími mokřady. Je rozdělena do dvou základních částí: rašeliniště jako  
ekologický fenomén a rašeliniště v šumavské krajině. Texty doplňují  
vedle bohaté fotografické dokumentace četné kresby a schémata. 

Nakladatelství: Správa NP a CHKO Šumava
Cena: 335 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25177/sumavska-raseliniste

za sOPKami PO ČeCHáCH
Vladislav Rapprich
Jezdíte rádi na rodinné výlety a zároveň se zajímáte o vulkanologii? Zdá se 
vám, že takové dva koníčky nelze spojit? Představujeme vám originálního 
turistického průvodce po českých sopkách, který vás provede po nejza-
jímavějších vulkánech českých třetihor a starších čtvrtohor. Poznejte, jak 

vypadala naše zem před 100 tisíci až 65 miliony let a procestujte s námi nejen České stře-
dohoří, ale také oblasti západních Čech, veřejnosti přístupné části Doupovských hor, Český 
ráj či severní okolí Prahy. 

Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.
Cena: 325 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25869/za-sopkami-po-cechach

GeOlOGiCKÉ zajímaVOsti ČesKÉ RePubliKy
Hana motyčková, Kamila šírová motyčková,  
Vladimír motyčka, jiří šír
Publikace Geologické zajímavosti České republiky je určena především 
lidem, kteří cestují po naší vlasti s cílem poznávat nejen stavební a his-
torické památky, ale také zajímavé přírodní lokality. Představuje na 150 

míst, kde je možné nalézt zajímavé, a často i unikátní geologické jevy, které mají kromě své 
přírodovědné hodnoty většinou i nemalou hodnotu estetickou.

Nakladatelství: Academia
Cena: 420 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25911/geologicke-zajimavosti-ceske-republiky

VýznamnÉ GeOlOGiCKÉ lOKality mORaVy a slezsKa 
Václav Vávra, jindřich štelcl
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části ČR, tvořené  
dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními  
Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, struktu-
rovaných podle éry jejich vzniku. U každé lokality je popsána geologická stavba  
okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie.  

Vše doplňuje množství barevných fotografií a map. Uvedené lokality jsou snadno přístupné, pou-
ze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.

Nakladatelství: MU Brno
Cena: 307 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26022/vyznamne-geologicke-lokality-moravy-a-slezska/
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nejKRásnĚjší Výlety dO CHRánĚnýCH  
KRajinnýCH Oblastí ČR
zdeněk Patzelt, Karolína šůlová a kol.
Publikace přináší bezmála padesát tipů na výlety do čtyřiadvaceti chráněných 
krajinných oblastí. Nabízí inspiraci vždy pro jeden cyklistický a jeden pěší výlet 
do těchto území. Naleznete zde nejen mapu s vyznačenou trasou, ale také její 
popis včetně zajímavostí, které lze cestou vidět. 

Nakladatelství: AOPK ČR
Cena: 410 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25927/nejkrasnejsi-vylety-do-chranenych-krajin-
nych-oblasti-cr

PutOVání naším PRaVĚKem
martin Košťák, martin mazuch (ed.)
Putováním naším pravěkem zve čtenáře na cestu časem od nejmlad-
ších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé 
z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší 
rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní  
vliv na běh geologických dějin. Z každého útvaru představuje několik  

charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru 
studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé  
publikovali sami autoři v prestižních časopisech. 

Nakladatelství: Granit
Cena: 459 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25831/putovani-nasim-pravekem

Kamenná tVáŘ ČesKÉ RePubliKy
jan Cháb
Zjednodušená geologická mapa našeho území s dvoustránkovým shr-
nutím geologického vývoje od starohorních moří až k dnešní tvářnosti 
Českého masivu. Publikace je vhodná především jako učební pomůcka.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 57 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25716/kamenna-tvar-ceske-republiky

VzniK lOžiseK uHlí a jejiCH VýsKyt V ČesKÉ RePubliCe
jiří Pešek
Druhý svazek edice Geologie České republiky stručně popisuje vznik 
uhlí a vývoj uhlotvorné vegetace v průběhu stovek milionů let, typy  
uhlonosných pánví, historii, současný stav a perspektivy těžby a její do-
pad na životní prostředí. Publikace je vhodnou učební pomůckou.
Černé i hnědé uhlí je nutné považovat za strategické suroviny. Bez nich se 

neobejde ještě po dobu několika desetiletí jak výroba elektrické energie, tak vytápění domác-
ností. Proto je třeba tato ložiska nejen chránit pro budoucí generace, ale také racionálně využít.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena:  35 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26056/vznik-lozisek-uhli-a-jejich-vyskyt-v-ceske-republice/

Význam uHlí PRO VýRObu eleKtRiCKÉ eneRGie
jiří Pešek, martin sivek
Třetí svazek edice Geologie České republiky je věnován uhlí jakožto stra-
tegické surovině, která z více než poloviny zajišťuje výrobu elektrické 
energie a tepla v Česku. Grafy názorně uvádějí vývoj těžby a spotřeby 
uhlí i srovnání se státy EU. Publikace je vhodnou učební pomůckou.

Nakladatelství: Česká geologická služba
Cena: 35 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26057/vyznam-uhli-pro-vyrobu-elektricke-energie/

mORaVa V dObĚ ledOVÉ 
Rudolf musil, vědecké ilustrace Petr modlitba
Málokterá země se může pochlubit tak bohatou historií kvartérních vý-
zkumů, především nálezů fauny, flóry a tehdejšího člověka, jako Morava. 
Je to zejména díky tomu, že se nachází na přirozeném spojení mezi se-
verem a jihem Evropy. Po celou dobu čtvrtohor proto sloužila rostlinstvu 
a živočichům k sezónním i globálním přesunům. Zatímco nyní chodíme 

žleby Moravského krasu po asfaltových silnicích, není to tak dávno, co zde byly pouze úzké 
klikaté lesní cesty. a co bylo ještě dříve? Na tuto otázku odpovídá prostřednictvím soudobých 
vědeckých poznatků tato kniha.

Nakladatelství: MU Brno
Cena: 421 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26021/morava-v-dobe-ledove/
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PedOlOGie a OCHRana Půdy
bořivoj šarapatka 
Kniha je určena především pro posluchače vysokých škol a navazuje na  
již dříve vydanou monografii B. Šarapatky Pedologie (1996). V předklá-
dané knize je mnoho novinek, např. česká i mezinárodní klasifikace půd 
a nové informace o degradaci a právní ochraně půd.

Nakladatelství: Univerzita Palackého v Olomouci
Cena: 292 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26026/pedologie-a-ochrana-pudy/

tajemstVí ČesKÉHO Kamene
CD Tajemství českého kamene otevírá pohled do světa českého  
kamene, světa práce českých kameníků i kamenosochařů. Na  
barvy kamenů, dobývání, exteriéry a interiéry, nejvýznamnější 
školy, kamenické učiliště v Lipnici, nejdéle existující sochařskou 

školu v Evropě v Hořicích a na práci restaurátorů na Pražském hradě. Dokument je podbar-
ven hudbou B. Smetany, a. Dvořáka, B. Martinů, M. Kabeláče a S. Rossiho, barokního autora, 
který částečně žil a skládal v Praze. 

Nakladatelství: Svaz kameníků a kamenosochařů ČR 
Cena: 240 Kč 

http://obchod.geology.cz/zbozi/26045/tajemstvi-ceskeho-kamene-cd/

Cesta Ke Kameni
DVD obsahuje osm filmů věnovaných poznávání přírody: Zkamenělé 
stopy, Cesta za zlatem, Kameny v pohybu, Trať hledačů trilobitů, První 
setkání s kamenem, Kámen a životní cesta, Podpisy v krajině, Po mokré 
stopě.

Vydal: Státní fond životního prostředí České republiky
Cena: 150 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25979/cesta-ke-kameni

sÉRie O mineRalOGii na dVd 
Pořady  jsou určeny především pro žáky základních škol, popř. i středních škol. Uvedené 
učivo je v souladu se zákonnými vzdělávacími standardy pro přírodopis, poskytuje zá-
kladní informace o vzhledu, fyzikálních a chemických vlastnostech, vzniku, výskytu a hos-
podářském významu anorganických přírodnin. 

mineRalOGie 1. Prvky nekovové
DVD je věnováno prvkům nekovovým: síra, uhlík (grafit, diamant).

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 540 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25963/mineralogie-1-prvky-nekovove

mineRalOGie 2. Prvky kovové
DVD je věnováno prvkům kovovým: zlato, stříbro, platina.

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 540 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25964/mineralogie-2-prvky-kovove

mineRalOGie 3. sulfidy
Videopořad představuje 2. třídu Strunzova mineralogického systému – 
sulfidy. Vybrány jsou následující prvky: sfalerit, galenit, pyrit, chalkopyrit, 
antimonit a cinabarit.

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25965/mineralogie-3-sulfidy

cD
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mineRalOGie 4. Halogenidy
Videopořad představuje 3. třídu Strunzova mineralogického systému – 
halogenidy. Vybrány jsou dva nejdůležitější prvky: halit (sůl kamenná) 
a fluorit.

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25966/mineralogie-4-halogenidy

mineRalOGie 5. Oxidy a hydroxidy (křemen a jeho odrůdy)
Videopořad představuje 4. třídu Strunzova mineralogického systému 
– oxidy a hydroxidy. Vybrány jsou nejdůležitější nerosty v zemské kůře: 
křemen a bezvodé (chalcedon) i vodnaté (opál) odrůdy oxidu křemiči-
tého.

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25967/mineralogie-5-oxidy-a-hydroxidy-kremen-a-
-jeho-odrudy

mineRalOGie 6. Oxidy a hydroxidy (železné a uranové rudy)
Videopořad představuje 4. třídu Strunzova mineralogického systému – 
oxidy a hydroxidy. Vybrány jsou hospodářsky nejdůležitějších nerosty – 
železné a uranové rudy (limonit, hematit, magnetit a uranit). Unikátní, vů-
bec poprvé trojrozměrně představené jsou animace krystalových mřížek 
a barevných krystalových tvarů.

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25969/mineralogie-6-oxidy-a-hydroxidy-zelezne-a-
-uranove-rudy

sÉRie O VOdĚ V PŘíROdĚ na dVd 
Dvoudílný film Voda v přírodě představuje učební pomůcku pro přírodovědné předměty na zá-
kladní škole. Primárně je pořad určen žákům 3. ročníku ZŠ a tomuto požadavku je podřízen hlavně 
doprovodný text. Pořad uvádí v souvislostech vybrané části vodního obalu Země – hydrosféry: 
vodu srážkovou (bouře, výmol, vsakování), podzemní (prameny) a povrchovou (tekoucí a stojatou). 

VOda V PŘíROdĚ. Část i. – Vody tekoucí
Film představuje vodu jako geologickou sílu utvářející zemský povrch (voda 
tekoucí, voda krasová).

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 636 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25961/voda-v-prirode-cast-i-vody-tekouci

VOda V PŘíROdĚ. Část ii. – Vody stojaté. Část iii. – Voda pitná
Film představuje vodu jako významný krajinotvorný prvek (zejména vody 
stojaté – jezera, rybníky, údolní nádrže) a jako jednu ze základních podmínek 
života na Zemi v ekologických souvislostech (vodní a mokřadní společen-
stva, prameny, hospodaření – výroba elektřiny a pitné vody).

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 636 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25962/voda-v-prirode-cast-ii-vody-stojate-cast-iii-
-voda-pitna

KRajiny KOlem nás. Část i. – druhy krajin a jejich výšky
Film představuje učební pomůcku pro přírodovědné předměty na zá-
kladní škole. Primárně je určen pro výuku 4. ročníku ZŠ, ale bohatost 
obrazového materiálu a jeho rozmanitost předurčuje pořad k mnohem 
širšímu použití, včetně výuky na druhém stupni ZŠ. Jádro videosnímku 
tvoří panoramatický záběr pěti krajinných typů a jeho analýza a synté-
za zpracovaná pomocí počítačové animace. Porovnáváním výškových 

rozdílů v krajinách a hlavních činností lidí v souvislosti s přírodními podmínkami prostředí 
přibližuje snímek dětem pojmy jako rovina, pahorkatina, vrchovina, hory a velehory.

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 576 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25960/krajiny-kolem-nas-cast-i-druhy-krajin-a-jejich-vysky
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zemĚ, náš KOsmiCKý dOmOV
Doplněk výuky přírodovědy – oddíl „Země ve vesmíru“ pro 5. ročník ZŠ, pří-
padně i pro vyšší ročníky. Žáci se seznámí s tvarem Země, základními vlast-
nostmi přitažlivé síly a jejím vlivem na pohyb těles. Zároveň se dozvědí  
odpovědi na otázky, proč nelze družici vystřelit z děla a jak vzniká beztížný 
stav v kosmické lodi. Dále je vysvětlen vznik fází Měsíce a popsány útvary 
na jeho povrchu – krátery a moře. Informace o Měsíci jsou doplněny řadou 

unikátních záběrů z archivu NaSa, zachycujících přistání kosmických lodí apollo na Měsíci. 
Zvláštní pozornost je věnována klasickému Galileovu pokusu – pádu kladiva a peříčka v pod-
mínkách vzduchoprázdna, který je dokumentován srovnáním záběrů pokusů provedených 
na Zemi a kosmonauty na Měsíci. V závěru filmu jsou diskutovány podmínky pro existenci 
života na ostatních tělesech Sluneční soustavy a křehká zranitelnost těchto podmínek na naší 
Zemi. Pořad byl vytvořen ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy. 

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 528 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25959/zeme-nas-kosmicky-domov

atmOsFÉRa a POČasí zemĚ
Film podává základní informace o vzniku a složení plynného obalu 
naší planety. Vysvětluje důvody cirkulace vzduchu nad jejím povrchem 
a vznik jevů jako jsou pasáty, antipasáty, monzuny apod. Stručně sezna-
muje se současnými způsoby sledování teploty, vlhkosti a směrů prou-
dění vzduchu pomocí družicových sond a počítačů. Zároveň definuje 
běžné pojmy užívané meteorology a klimatology, např. teplá a studená 

fronta nebo tlaková výše a níže, a na základě pochopení těchto pojmů pak vysvětluje vznik 
přírodních úkazů jako jsou běžné srážky, ale i ničivé tropické cyklony. Dále film představuje 
základní metodiku práce meteorologů, vznik meteorologických map a dalších podkladů 
sloužících pro následné předpovědi počasí. Připomíná elementární důležitost práce mete-
orologů pro každodenní praxi zejména v dopravě a hospodářství. 

Vydal: Direct Film, s. r. o.
Cena: 528 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25958/atmosfera-a-pocasi-zeme

Geologické kladivo Forgecraft  
s antiotřesovou vinylovou rukojetí H40
Velmi oblíbené kladivo z oceli od firmy Forgecraft. Kováno z jednoho kusu. Tato 
kladiva jsou vhodná převážně pro začínající sběratele, amatérské mineralogy, 
paleontology a geology. Rukojeť cca 270 mm, váha cca 745 g.

Cena: 890 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25749/geologicke-kladivo-forgekrafts-s-antiotreso-
vou-vinylovou-rukojeti-h40

Paleontologické kladivo Forgecraft  
s antiotřesovou vinylovou rukojetí H41
Velmi oblíbené kladivo z oceli od firmy Forgecraft. Kováno z jednoho kusu. Tato 
kladiva jsou vhodná převážně pro začínající sběratele, amatérské mineralogy, 
paleontology a geology. Váha cca 850 g.

Cena: 890 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25748/paleontologicke-kladivo-forgekraft-s-antio-
tresovou-vinylovou-rukojeti-h41

geologické nářadí a potřeby
 Rádi byste si vyzkoušeli práci geologa v terénu a chybí vám k tomu patřičné náčiní? Vybrat si můžete některou z geologických pomůcek v nabídce obchodu  

České geologické služby. 

celá nabídka geologického nářadí a potřeb je na http://obchod.geology.cz.
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Paleontologické kladivo tOPGeO (PH20)
Klasické kladivo pro paleontology s pravou „hickory“ násadou. Kladivo 
splňuje náročné profesionální nároky na kvalitu. Nízká cena zaručuje 
dostupnost nejen pro profesionální geology, ale i studenty a začínající 
sběratele. Váha 725 g, rukojeť 290 mm.

Cena: 550 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25924/paleontologicke-kladivo-topgeo-ph20

Geologické kladivo estwing s antiotřesovou vinylovou rukojetí 
eH100
Geologické kladivo Estwing s antiotřesovou vinylovou rukojetí pro usnadnění 
práce. Váha 620 g, rukojeť cca 260 mm.

Cena: 1 560 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25724/geologicke-kladivo-estwing-s-anti-
otresovou-vinylovou-rukojeti-eh100

Rýžovací pánev plastová, zelená, ø 250 mm (GPG10)
Lehká zelená pánev ze stabilního plastu s plochým dnem a drážkami 
pro zvýšení efektivnosti separace rýžovaného materiálu. Vhodná rovněž 
pro děti. Váha 130 g, průměr 250 mm.

Cena: 240 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25922/ryzovaci-panev-plastova-zelena-prumer-
-250-mm-gpg10

Plastová rýžovací pánev estwing, ø 350 mm eGPP14
Rýžovací pánev Estwing, ze stabilního plastu s plochým dnem 
a drážkami pro zvýšení efektivnosti separace rýžovaného mate-
riálu. Průměr 350 mm.

Cena: 425 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25739/estwing-ryzovaci-panev-plastova-prumer-
-350-mm-egpp14

Kovová rýžovací pánev estwing, ø 300 mm eGPm12
Kovová pánev s plochým dnem a drážkami pro zvýšení efektivity 
separace rýžovaného materiálu. Po použití je nutno pánev osušit 
a ošetřit olejem. Před uskladněním mimo sezónu je nutné pánev 
řádně naolejovat, aby se zabránilo vzniku oxidů na povrchu pánve.

Cena: 390 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25736/estwing-ryzovaci-panev-kovova-prumer-
-300-mm-egpm12

Rýžovací pánev hliníková Golden Feather, čínský 
klobouk, 360 mm (GPal36b )
Rýžovací pánev Golden Feather o průměru 360 mm je vyro- 
bena z hliníku, proto se s ní velmi lehce manipuluje. Je nená-
ročná na údržbu a díky kónickému tvaru nehrozí nebezpečí 
nenadálé ztráty rýžovaného materiálu. K dostání v několika  
velikostech (360–440 mm).

Cena: 500 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/26035/ryzovaci-panev-hlinikova-golden-feather-cin-
sky-klobouk-360-mm-gpal36b/

Rýžovací pánev hliníková Golden Feather, 
260 mm (GPal26) 
Rýžovací pánev Golden Feather o průměru 260 mm je  
vyrobena z hliníku, proto se s ní velmi lehce manipuluje.  
Je nenáročná na údržbu a ploché dno zaručuje dobrou  
vizuální kontrolu rýžovaného materiálu. K dostání v ně-
kolika velikostech (260–440 mm).

Cena: 290 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/26039/ryzovaci-panev-hlinikova-golden-feather-
-260-mm-gpal26/



GeoloGie pro zvídavé 2 / MŮŽE SE HODIT 139

MŮŽE SE HODIT

Kazeta – Geologická mapka s horninami
Kazeta má rozměry 38 x 25 cm a obsahuje zjednodušenou 
geologickou mapu ČR. Zároveň jsou pod mapou připev-
něny vzorky hornin, ze kterých jsou složeny jednotlivé ge-
ologické jednotky ČR. Díky názornému vyobrazení hornin 
v rámci území ČR je kazeta mimořádně vhodná pro účely 
školní výuky.

Cena: 1 550 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/26054/kazeta-geologicka-mapka-s-horninami/

Kazeta – Rudy a jejich využití v průmyslu
Kazeta má rozměry 38 x 25 cm a obsahuje vzorky rud, roz-
dělené na neželezné a železné kovy, a popis využití těchto 
rud v průmyslu, spolu s názornými ukázkami výrobků.
Sada obsahuje tyto vzorky: magnetit, siderit, limonit, pyrit, 
hematit, nikelin, chromit, vanadinit, skutterudit, bastnäsit, 
wolframit, molybdenit, tantalit, křemen, colemanit, chal-

kopyrit, galenit, sfalerit, kasiterit, cinabarit, bauxit, magnezit, rutil, beryl. 
Díky názornému vyobrazení a popisu využití rud v průmyslu je kazeta vhodná pro školní výuku.

Cena: 2 950 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/26053/kazeta-rudy-a-jejich-vyuziti-v-prumyslu/

Kazeta – drahé a ozdobné kameny ve šperkařství
Kazeta má rozměry 38 x 25 cm, velikost surových vzorků je 
cca 2 x 2,5 cm, velikost broušených vzorků je cca 1 x 1,5 cm.
Sada obsahuje tyto vzorky: ametyst, aventurin, růženín, 
fluorit, jaspis, jade, obsidián, chalcedon, opál, sodalit, so-
kolí oko, malachit, kyanit, rubín, tyrkys, hematit, lazurit, 
tygří oko, labradorit, záhněda.

Cena: 2 790 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/26050/kazeta-drahe-a-ozdobne-kameny-ve-sperkarstvi/

Kazeta – minerály v průmyslu
Kazeta má rozměry 38 x 25 cm a obsahuje vzorky minerálů 
i s popisem jejich využití v průmyslu.
Sada obsahuje tyto vzorky: andalusit, antimonit, apatit, baryt,  
beryl, celestin, cinabarit, dolomit, fluorit, galenit, grafit, granát, 
hematit, chromit, kalcit, kasiterit, křemen, magnezit, mala-
chit, mastek, molybdenit, olivín, opál, psilomelan, rutil, sád-

rovec, sfalerit, scheelit, síra, slída, wolframit, živec.
Díky názornému vyobrazení a popisu využití minerálů v průmyslu je kazeta vhodná pro 
školní výuku.

Cena: 2 690 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/26049/kazeta-mineraly-v-prumyslu/

vzorky hornin a minerálů
 aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné sady minerálů a hornin 

v dřevěných pouzdrech, které lze využít zejména jako ideální pomůcku pro výuku geologie na školách.

celá nabídka vzorků hornin a minerálů je na http://obchod.geology.cz.
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sada minerálů v dřevěné krabici 
se skleněným víkem (30 ks)
Sada minerálů v dřevěné krabici se skleněným víkem, roz- 
měry 41 x 31 x 3,5 cm. Vhodné jako výuková pomůcka pro 
všechny typy škol.
Sada obsahuje tyto vzorky (cca 4 x 3 cm): grafit, síra, měď,  
sfalerit, galenit, pyrit, halit, fluorit, křemen, opál, korund,  

hematit, magnetit, bauxit, kalcit, siderit, aragonit, azurit, baryt, sádrovec, wolframit, gra-
nát, vesuvian, turmalín, beryl, aktinolit, mastek, muskovit, biotit, živec, heulandit, dioptas,  
cinabarit, tyrkys, krokydolit.

Cena: 2 700 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25880/sada-mineralu-v-drevenem-pouzdru-se-skle-
nenym-vikem-30-ks

sada hornin v dřevěné krabici 
se skleněným víkem (24 ks)
Sada hornin v dřevěné krabici se skleněným víkem, rozměry  
41 x 31x 4 cm. Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy 
škol.
Sada obsahuje tyto vzorky (cca 5 x 4 cm): granit, granodiorit, ga-
bro, pegmatit, ryolit, andezit, bazalt, fonolit, olivinický nefelinit, 

pískovec, droba, slepenec, opuka, vápenec, svor, fylit, amfibolit, serpentinit, mramor, spilit, 
břidlice, buližník, rula, migmatit.

Cena: 2 700 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25972/sada-hornin-v-drevenem-pouzdru-se-sklene-
nym-vikem-24-ks

sada hornin v kartonové krabici (20 ks)
Krabice má rozměry 24 x 24 x 3 cm, krabička se vzorkem  
4,5 x 5,5 cm.
Sada obsahuje tyto vzorky: granit, bazalt, slepenec, svor, grano- 
diorit, andezit, pískovec, rula, gabro, spilit, opuka, amfibolit, syenit,  

ryolit, droba, serpentinit, pegmatit, fonolit, vápenec, mramor.
Cena: 1 780 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26047/sada-hornin-v-kartonove-krabici-20-ks/

sada minerálů v kartonové krabici (20 ks)
Krabice má rozměry 24 x 24 x 3 cm, krabička se vzorkem  
4,5 x 5,5 cm.
Sada obsahuje tyto vzorky: grafit, fluorit, kalcit, granát, síra, halit, 
siderit, muskovit, sfalerit, křemen, aragonit, biotit, galenit, hematit, 

baryt, mastek, pyrit, magnetit, sádrovec, živec.
Cena: 1 780 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/26048/sada-mineralu-v-kartonove-krabici-20-ks/

minikolekce hornin (15 ks)
Sada hornin v plastové krabici. Rozměry krabice 18 x 9 x 2 cm.  
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol. 
Sada obsahuje tyto vzorky (cca 2 x 3 cm): granit, bazalt, pískovec, 

buližník, rula, granodiorit, andezit, opuka, vápenec, serpentinit, pegmatit, ryolit, břidlice, 
amfibolit, mramor.

Cena: 650 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25882/minikolekce-horniny-15-ks

minikolekce minerálů (15 ks)
Sada minerálů v plastové krabici. Rozměry krabice 18 x 9 x 2 cm.  
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.

Sada obsahuje tyto vzorky: grafit, galenit, křemen, siderit, sádrovec, síra, fluorit, magnetit, arago-
nit, biotit, sfalerit, halit, kalcit, baryt, živec.

Cena: 650 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25883/minikolekce-mineraly-15-ks

 
 
stupnice tvrdosti nerostů (10 ks)
Stupnice tvrdosti nerostů v plastové krabici. Rozměry krabice 
16 x 6,5 x 2 cm. Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.

Sada obsahuje tyto vzorky: mastek, sádrovec, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen, topaz, ko-
rund, diamant.

Cena: 550 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25886/stupnice-tvrdosti-nerostu-10ks
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Kusové vzorky minerálů a hornin  
v plastové krabičce (cca 8 cm)
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol. 
Výběr z dostupných vzorků (další je možné objednat):  
rubín, měď, tyrkys, bornit, wad, arzenopyrit, rutil, chiastolit, 
křišťál, mizzonit, konichalcit, indočínit, wulfenit, apofylit, 
fluorit, obsidián, almandin, malachit, azurit, markazit, an-
timonit, fluorit, achát, ortoklas.

Cena: 120 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25887/kusove-vzorky-mineralu-a-hornin-v-plastove-
-krabicce-cca-8cm

Kusové vzorky minerálů a hornin 
v plastové krabičce (5,5 x 3,5 x 6 cm)
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol. 
Výběr z dostupných vzorků (další je možné objednat):  
kyanit, aktinolit, alofán, natrolit, opál dřevitý, ankerit,  
paulingit, allanit, millerit, wavellit, andalusit, muskolit,  
goethit, hyalit, dafnit, berzelianit, lepidolit, cordierit,  

egeran, pyknit, anhydrit, bukovskýit, freibergit, galenit, pickeringit, křemen, indigolit, siderit, 
kermezit, cinvaldit, stilbit.

Cena: 110 Kč
http://obchod.geology.cz/zbozi/25888/kusove-vzorky-mineralu-a-hornin-v-plastove-
-krabicce-5-5x3-5x6cm

Kusové vzorky minerálů a hornin  
v plastové krabičce (4 x 3 x 3 cm)
Vhodné jako výuková pomůcka pro všechny typy škol.  
Výběr z dostupných vzorků (další je možné objednat):  
amazonit, opál, lepidolit, zoisit, sodalit, žraločí zub, fluorit, 
selenit, auripigment, tektit, záhněda, pyrit, měď, hadí jaspis, 

křišťál, almandin, rodonit, růženín, halit, turmalín, stébelnatá rula.
Cena: 55 Kč

http://obchod.geology.cz/zbozi/25889/kusove-vzorky-mineralu-a-hornin-v-plastove-
-krabicce-4x3x3cm

Geologické knihkupectví České geologické služby

celou nabídku produkce vydavatelství České geologické služby 
 naleznete v online obchodu Čgs (http://obchod.geology.cz).

ČesKá GeOlOGiCKá služba, klárov 3, 118 21 praha 1  
OteVíRaCí dOba: úterý–pátek 10.00–12.00, 12.30–15.30

nabídka je doplněna o publikace s geologickou tematikou z jiných 
nakladatelství a nejnověji také o VzORKy HORnin, mineRálů 

a široký VýbĚR GeOlOGiCKÉHO náČiní.

v geologickém knihkupectví 
České geologické služby naleznete nejnovější 

PubliKaCe, maPy a PeRiOdiKa 
z PROduKCe ČGs,  

dále POPuláRnĚ nauČnÉ PubliKaCe 
i PubliKaCe PRO dĚti. 

http://obchod.geology.cz
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GeOlOGiCKÉ zajímaVOsti ČR
Webová mapová aplikace Geologická NEJ ČR slou-
ží k popularizaci geologie mezi širokou veřejnos-
tí. Zobrazuje přes 1000 objektů: lokality přírodní 
i uměle vytvořené, muzea s geologickou expozicí 
a geoparky na území České republiky.

http://mapy.geology.cz/zajimavosti

FOtOaRCHiV
Obsahuje více než 10 000 volně přístupných histo-
rických i současných snímků s geologickou tema-
tikou. Můžete si mimo jiné prohlédnout fotografie 
zkamenělin, minerálů a hornin. Zajímavé jsou ne-
pochybně i historické snímky starých dolů a lomů, 
krajiny z minulého století či dokumentace výstavby 
našich přehrad. 

http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv

ViRtuální muzeum
Virtuální muzeum vám umožní prohlížet si fotky zají-
mavých exponátů uložených ve sbírkách České geo- 
logické služby. Virtuální muzeum však neslouží jen 
jako fotoalbum, ale zároveň se zde můžete dozvědět 
spoustu zajímavých informací z oblasti paleontologie 
(vědy o zkamenělinách), mineralogie (vědy o minerá-
lech) nebo petrologie (vědy o horninách). 

http://muzeum.geology.cz

GeOlOGiCKÉ lOKality
Databáze obsahuje záznamy o místech v České repub-
lice, která dokumentují ukázky mnoha velmi různoro-
dých geologických jevů, významných výskytů hornin, 
minerálů i zkamenělin. Patří mezi ně nejen lokality 
zvláště chráněných území v různých stupních ochrany, 
ale také lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž 
mnohé dosahují významu i lokalit chráněných. 

http://lokality.geology.cz

Webové aplikace na informačním 
portále České geologické služby

 Vybrané aplikace pro vás zpřístupňují žádané informace z oblasti neživé přírody. Prohlédnout si můžete například horniny, zkameněliny či minerály ve Virtuálním muzeu, 
dále zajímavé geologické lokality či současné i historické fotografie zajímavých míst.
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deKORaČní Kameny
Databáze shromažďuje informace o horninách  
České republiky používaných k dekoračním a sta-
vebním účelům u nás i v zahraničí. Tyto informace 
se týkají vlastností hornin, současného stavu lokalit 
jejich těžby a způsobu použití. 

http://dekoracni-kameny.geology.cz

GeOlOGiCKý slOVníK
anglicko-český a česko-anglický geologický slov-
ník. Zadávat můžete i víceslovné termíny.

http://www.geology.cz/slovnik

GeOlOGiCKá enCyKlOPedie
Internetová geologická encyklopedie obsahuje vysvětlení více než  
2600 geologických pojmů. Výklad je doprovázen širokou škálou ilustrací, 
nákresů, fotografií i tabulek. Encyklopedie je průběžně rozšiřována o nové 
termíny.

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie

KalendáŘ GeOlOGa
V Kalendáři geologa na webových stránkách České geologické služby  
naleznete informace o akcích s geologickou tematikou, konaných 
na půdě ČGS i v ostatních institucích.

http://www.geology.cz/extranet/popularizace/kalendar

On-line ObCHOd
On-line obchod České geologické služby nabízí k prodeji více než  
3000 publikací a map s geovědní tematikou. V nabídce obchodu jsou také 
geologické pomůcky pro použití v terénu i v zázemí školy či jiné instituce. 

http://obchod.geology.cz

maPOVÉ aPliKaCe ČGs
Mapový server České geologické služby zpřístupňuje širokou škálu prů-
běžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří 
a spravuje. Zdarma a z pohodlí domova si potřebnou mapu vyberte 
a vytiskněte tu část území, která vás zajímá.

http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace

On-line aPliKaCe
Odkazy na všechny veřejně dostupné webové aplikace, 
jejichž prostřednictvím Česká geologická služba veřejnosti 
zpřístupňuje informace o výsledcích geologických prací 
a výzkumné činnosti. 

http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/
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