
 
 
 

Miniprojekt „ Objevy �ekají na Tebe“ 
   
 Škola:     ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov 
 Vedoucí skupin geologického klubu : Vlasta Žižková, Jana Váchová 
 
Téma :   Horniny a nerosty 
 
Zkoumané lokality :  Chomutov a okolí 
  
Obsah :   1/ Navštívené lokality: 
    Kamenný Vrch - GPS 50.4867042N, 13.4273558E 
    Tel�ské údolí - GPS 50°30'2.448"N, 13°25'25.140"E 
  2/ Laboratorní práce nalezených hornin 
  3/ Soukromé sbírky mladých geolog� 
  4/ Laboratorní práce – pozorování krystal� sn�hových vlo�ek 
  5/ Výstupem z tématického celku Horniny a nerosty je výroba 
      hry Pexeso s tématem práce v terénu, �erného Petra s tématem 
      hornin a výroba model� krystal� 
  6/ Napsali o nás 
  7/ Použitá literatura 
 

 1/     Navštívením lokality  KAMENNÉHO  VRCHU  (8.11.2013) a zdejšího  
 bývalého  KAMENNÉHO  LOMU, jsme byli velmi mile p�ekvapeni. 
   

                              
     
  N�které „ kousky“ hornin a minerál� se staly pro nás cenným „ úlovkem“. Krom� 
tém�� všudy p�ítomného pískovce jsme objevili krásn� zbarvené k�emenné útvary, 
které se staly naším pokladem. Doprovodná fotodokumentace „ mluví za vše“. M�li 
jsme z exkurze radost, nebo� jsme poznali, jaké zajímavosti neživé i živé p�írody se 
skrývají v našem blízkém okolí. T�šíme se na další „pátrání“ �. 
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       Tel�ské údolí, které bylo dalším našim cílem pr�zkumu ( 9.11. 2013), je jedno 
z nejkrásn�jších, nejzachovalejších a nejdivo�ejších v Krušných horách. Protéká jím 
Tel�ský potok, který bude našim dalším cílem bádání v teplejších m�sících – jarního 
období. Na to se již t�šíme �. Tel�ská skála se nachází v Tel�ském údolí vedoucím k 
Jirkovské p�ehrad� a dále do Kv�tnova. Nádherný skalní masiv je vysoký až 30 metr� 
od okolního terénu. Mohutné balvany a krásné skály, které tvo�í toto p�kné údolí, mají i 
zajímavé názvy. Nap�. – Rolni�ka �. Prozkoumali jsme dv� lokality bývalých lom�. 
Získali jsme op�t zajímavé vzorky sediment� i vyv�elých hornin.  
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  2/     Laboratorní práce nalezených hornin 
        
 Získané vzorky z našich výprav za poznáním neživé p�írody dále t�ídíme a      
zkoumáme v geologickém klubu ve škole. 

                             

                     
               

 

                                
 
         „Zaujalo nás, jak jsou ty kameny � r�zn� zbarvené. Krásné kousky skály. D�íve 
jsme si toho ani nevšimli. Paní u�itelka Vlasta Žižková nám hodn� pomáhala a když se 
jí náš výt�žek líbil, tak ho hned zdokumentovala �“ – poznámka Ondry Dosed�la, 
Elišky a Natálie Fejferových ze 6.B. 
 

3/  Soukromé sbírky mladých geolog�   
   
   Do klubu si nosíme i své zajímavé geologické nálezy, které nás zaujaly nap�.  
na dovolené nebo výletech. Aleš Wetzl se pochlubil velmi p�kným „úlovkem“ 
z Jaderského mo�e v Chorvatsku. 
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       Pe�livým zkoumáním jsme zjistili, že nádherný slepenec není h�í�ka p�írody ale 
náhody. „Oblázky“, které opracovala síla vody, byly spojeny „n�jakou“ hmotou, která 
se mohla uvolnit nap�. z n�jaké lod�. Ale na zajímavosti to zkoumanému kousku 
neubralo. 
 

     
 

 
4/ Laboratorní práce – pozorování krystal� sn�hových vlo�ek 
 
  K pozorování krystal� jsme využili i prvního sn�hu. Z blízka jsme vid�li 
krásné útvary sn�hových vlo�ek, které se nám p�ed o�ima m�nily a ztrácely. 
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5/ Výstupem z tématického celku Horniny a nerosty je výroba  hry Pexeso   
 s tématem práce v terénu, �erného Petra s tématem hornin a výroba 
 model� krystal� 
 
        Na záv�r jsme si zahráli PEXESO z vlastní „dílny“, které nám p�ipomíná naše 
zážitky z výprav za objevy. Také jsme zv��nili n�které minerály a krásné drahé kameny 
na karty „�erného Petra“. 
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6/ Napsali o nás 
 

 
 
7/ Použitá literatura 
 

- Pestrá p�íroda – mineralogie, Jaroslav Bauer, Ladislav Pros 
- internet www.mapy.cz 
- vlastní fotografie 

             
Naše listopadové výpravy byly velmi úsp�šné a t�šíme se na další. 
 
Za náš klub :  Ondra, Eliška, Natálka, Ka�ka, Diana, Dominik, Petr, Ivana, 
   Aleš, Martina a Jindra ze Zahradní  
 
          Dne 6.12.2013 
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