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1.Některá zvířata se také naučila používat 

nerostné suroviny . které a jakým 

způsobem? 
 

• Třeba opice často roztloukají ořechy 

kamenem , což je nerostná surovina a 

jeleni např. olizují sůl 

 

• 2.Mají některé nerostné suroviny 

organický původ? 

• Jistě že ANO. Ropa a zemní plyn jsou z těl 

drobných mořských organismu , uhlí 

z rostlin a z vápence atd. 

 



3.Které suroviny jsou zdrojem energie a zaslouží si 

tak pojmenování  energetické ? 
 

• Je to černé uhlí a hnědé uhlí, lignit , antracit. 

Ropa , zemní plyn , roponské písky a břidlice , 

metan , břidlický plyn. Zařadíme sem i 

radioaktivní zdroje- uran,thorium a radmis. Jsou 

přece zdroje energie. 

 



 



4.Zopakujte si definici štěrku a písku. Pak si 

rozmyslete , jak nazvete lom , kde se těží 

štěrkopísek .  

• Takových lomu jsou u nás stovky¨ 

• Štěrk má valounky větší než 2 mm, písek menší. Často 

vytvářejí směs o různém množství štěrku a písku , proto 

jim říkáme štěrkopísek. Termín štěrkopísek se však 

neužívá- má-li surovina více štěrku, je to štěrkovna, když 

více písku , je to pískovna  

• Obrázek Lomu  

 



Co jsou to saliny? 

Saliny jsou umělá nebo přirozená nádrž 

sloužící k získávání soli odpařováním 

mořské vody. 



Solná stezka 

Dopravovala se po ní sůl z Rakouska,hlavně 

ze Solné komory. 

 



Ve kterém městě je muzeum solné 

stezky? 

Jde o město Litvínov 



Jaké je složení galenitu? 

Galenit se skládá ze sulfidu olovnatého. 



Jak se jmenuje cín z latinského 

názvu? 

Cín se latinsky řekne Stannum. 



Jaký je nejdůležitější cínový 

minerál? 

Nejdůležitější cínový minerál je kasiterit 

neboli cínovec. 



Látro byla stará délková míra,užívaná 

hlavně v hornictví. Jáchymovské látro bylo 

1,92 m,to prý odpovídalo vzdálenosti mezi 

patou člověka a konečky prstů vzpažené 

ruky. 



Proč je zlato tak snadno 

hromadí v rozsypech? 

• Kvůli hmotnosti a hustotě která je více než 

15 g/cm3.Taky je odolné a proto se 

mechanicky ani chemicky nerozloží. 

 



Co je to ta kyanizace,že se před ní všichni 

třesou strachy? 

• Je to vyluhování zlata pomocí roztoku 

kyanidu sodného za přítomnosti kyslíku. 

 



Kamencové jezero 

V Chomutově 



report 

 

 

Místo našeho geologického kroužku jsme si udělali 

výlet na Kamencové jezero 

Vyšli jsme od naší školy, šli přes hory a doly (kolem 

zooparku), a poté jsme přešli přes koleje. 

Když jsme došli, paní učitelka nám vyprávěla o 

kamencovém jezeře. 

Zpátky jsme si cestu zkrátili přes zoopark 



 

•Kamencové jezero je jezero v Ústeckém 

kraji. Je jediné na světě .Nachází se v 

nadmořské výšce 337 m na okraji 

Chomutova. Je široké 240 m a dlouhé 676 m. 

Zaujímá rozlohu 15,98 ha, maximální hloubka 

jsou 4 m a objem 322 958 m³.  

 



 

•Vzniklo někdy koncem 18. století 

zatopením prostoru po těžbě 

kamencových břidlic z let 1558–

1785 nebo vyhořením uhelné 

sloje. Přesný způsob vzniku není 

s jistotou známý.  

 





Podkrušnohorské technické muzeum 
Vzniklo v roce 2003 na bývalém hlubném   
dole Julius 3. Obsahuje unikátní objekty. 
My jsme jejnavštívili 20.3.2015. 
 

Šli jsme do štoly kde jsme 
si vyzkoušeli falešný odpal. 
 

Potom jsme byli v šatně 
kde jsme si vyzkoušeli 
sundávat oblečení. 



Podkrušnohorské Technické Muzeum 

 
• Vzniklo v roce 2003 na bývalém hlubném 

• dole Julius 3.Obsahuje unikátní objekty. 

• Šly jsme nejdřív do štoly kde jsme si 

vyzkoušely jsme si falešný odpal. Pak 

jsme šly do stánku se suvenýry .Potom 

jsme byly v šatně kde jsme si vyzkoušely 

sundávat oblečení. 

• V další budově muzea jsme se sklouzly po 

klouzačce a našly netopýra. 

 





• Viděli jsme tam stroje kterýma pracovali 

horníci,byly tam šatny.Nazývají se 

řetízkové,byla tam místnost zvaná 

lampovna,štula atd………. 

• Všem se to velmi líbilo. 

 



JIRKOV – NÁMĚSTÍ 

 

• Chodník je ze (žuly) 

• Kašna je z (pískovce) 

• CO SI O TOM MYSLÍM!!!!! 

• Bylo to velmi poučné 

• Dozvěděli jsme se hodně zajímavé věci 

které jsme nevěděli 

• Hlavně mě zajímalo to soukromé muzeum  

• Celé se mi to velmi líbilo  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zusjirkov.cz/?p=5993&ei=CiMlVeybDsfJPZTCgMAF&bvm=bv.90237346,d.bGg&psig=AFQjCNFMAUI0zpD2PaQKGZPDA7M1VyJxhg&ust=1428583348444175


Nerosty a horniny z města 

Chomutov 
• NA NÁMĚSTÍ 1 máje JSME VIDĚLI SOCHU Z 

PÍSKOVCE. 

• Chodník je udělaný ze žuly. Fontánka je udělána 

taky z pískovce. 

• Byli jsme u informačního centra, kde byli kousky 

kamínků vápence. 

• Městská věž je ze spáleného vápence a 

pískovce. Věž byla vystavěna roku 1525 a 24. 

července roku 1598 vyhořela, ale byla opravena 

a zůstaly tam kusy spáleného vápence. 

 



Zatmění 

slunce 



Co je to zatmění slunce? 

Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když 
Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně 
nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat jen, 
pokud je Měsíc v novu. V případě úplného zatmění 
dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění 
a ochlazení, kolem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět 
výrazná záře sluneční koróny, na obloze se objeví 
hvězdy i některé planety a jev mohou doprovázet také 
neobvyklé reakce zvířat. Tyto průvodní jevy v některých 
kulturách v minulosti vedly ke spojování události s 
náboženstvím a přisuzování mystických významů. V 
moderní době jsou však duchovní významy zatmění 
Slunce většinou odmítány v důsledku snadnosti 
pochopení jeho příčin.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika


Kdy nastane další zatmění slunce? 

Úplné zatmění Slunce v 

Česku nastane až 

7. října 2135. V 

nejbližších letech ale 

bude možno 

pozorovat i neúplná 

zatmění  



Kde jsme byli? 

I když jsme v březnu měli téma historie 

těžby nerostných surovin, nenechali jsme 

si ujít zatmění Slunce, které nastalo 20.3. 

Byli jsme v Mostě na Hvězdárně. 

 



Jak se mi to líbilo? 

Líbilo se mi to tam velmi moc nejhezčí byl 

ten rozdíl když v Chomutově bylo šero a v 

Mostě svítilo sluníčko,když jsme na 

Hvězdárně byli hned jak jsme přijeli a když 

jsme tam šli 10:45 

Prostě úžasný!!!!!!!    (Lada B. 6.a) 



Vlastní foto pořízené přes objektiv 

astronomického dalekohledu 





28.3. – Návštěva soukromého 

hornického muzea pana Hvozdy 



IQ LANDIA 

By: Geologický kroužek 



Co jsme viděli? 

Viděli jsme spoustu zajímavých věcí. 

Třeba: Mluvícího robota,který odpovídá na 

vaše otázky, 

Mohli jste si vyzkoušet masáž srdce, 

Mohli jste si změřit tlak. 

V geologii jsme mohli sestoupit do jádra 

Země, 

strojem času jsme se mohli podívat do 

pravěku, 



Jak mě to zaujalo? 

Pro mě to byl neuvěřitelnej zážitek, mohla 

jsem si vyzkoušet plno zajímavých věcí co 

v Chomutově nemůžu. 

• Zaujali nás živly kde bylo umělé 

zemětřesení,tornádo a když byla světelná 

show kde nám svítily trička a také bylo 

ohnivé tornádo. 

• Bylo tam i geo kde byl hvězdý kolotoč. 

 

 






