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Jednotlivá hodnocení miniprojektu Horniny a minerály 

 

ZŠ Bartošovice  

V úvodu přiměřeně podrobné zprávy je shrnuto zamyšlení nad významem a vztahem 

neživých přírodnin s živou přírodou, následuje stručně popsaný cíl. V kapitole týkající se 

vypracování projektu je možné se nejprve dočíst řadu odborných informací o geologickém 

vývoji sledovaného území doplněných podrobnou geologickou mapou. Zde je na uvážení, 

zda je toto množství informací a termínů pro žáky vstřebatelné a pochopitelné. Ukotvení 

představ v terénu pomocí mapového znázornění je velmi vhodné, je třeba dbát na správné 

vztahy mezi indexy v mapě a mapovou legendou (barevné odstíny je obtížné rozlišit jen 

okem). Legendu je možné zjednodušit – shodné zařazení neopakovat, spíše rozčlenit do 

několika skupin. K určování žáci využili materiál ze školních a domácích sbírek, sesbíraný v 

terénu. Ze zprávy se dozvídáme i o reakcích dětí v terénu, dozvíme se více o vlastním 

nasazení dětí, ať už v terénu či posléze v učebně, lze doporučit přiložení jejich zápisků, 

poznatků, hodnocení. Přiloženy jsou kvalitní fotografie, u každého vzorku by mělo být 

měřítko. V závěru je obsaženo komplexní zhodnocení vlastní práce a jejích výsledků, žáci se 

dotkli všech navržených úhlů pohledu. V "obyčejném kameni" objevili jeho tajemnou 

stránku, uloženou někdy miliony, jindy stovky let. 

 

ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad 

Z předložené zprávy je jasně patrný charakter činností klubu, text je přehledný a dobře 

dokumentovaný na fotografiích a přílohách. Žáci si nejprve udělali teoretický přehled 

v pojmech a rozdělení hornin a minerálů. Následující praktické činnosti se týkaly školní 

geologické sbírky, žáci využili také technické možnosti učebny - mikroskop, interaktivní 

tabule. Svoje poznatky pak upevnili a porovnali s geologickou sbírkou v místním muzeu. Je 

zřejmé, že zadaný cíl se žákům dle svých možností podařilo splnit. Bylo by vhodné využít 

k určování také svoje vlastní vzorky a propojit tak toto klasifikační téma se znalostmi 

z předchozího tématu. Není nutné znát všechny horniny, je důležité začít těmi místními a 

všímat si jejich proměn v přírodním prostředí. Až pak půjdete na výlet, bude pro vás 

určování těch běžných okolních hornin už hračkou. Tím snadněji si pak člověk představí 
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způsob jejich vzniku a pochopí geologickou historii terénu. A ještě jedna poznámka - internet 

je dobrý zdroj informací, ale ne vše, co lze nalézt na internetu je důvěryhodné. Je zvykem 

využívat ponejvíce nějaké institucionalizované webové stránky a odkazy a řádně je do 

seznamu literatury uvést.  

 

ZŠ Blatná  

Zpráva je popisně velmi stručná, množství a charakter práce je částečně zřejmý z bohaté 

fotodokumentace. Je zřejmé, že žáci pracovali s internetem, měli dostatek výukových 

názorných pomůcek, dotkli se téměř všech navržených úhlů pohledů, dokonce si s názvy 

nerostů sami pohráli. Využití hornin jako stavebních kamenů si uvědomili při procházce 

městem, pro práci geologa je běžná také terénní práce, kdy odebírá vzorky a dokumentuje 

místa odběrů. To vše pak vztahuje ke známým faktům týkajícím se místní geologie, 

zakresluje do map. Tak i žáci mohou svůj vztah k neživé přírodě místně ukotvovat. Fotografie 

jsou velmi pěkné, je třeba připojit měřítko. Zpráva působila odlehčeně, zřejmě si žáci užili 

dost zábavy, nicméně v závěru sami hodnotí, že teprve vstoupili do nového světa, jistě je 

čeká ještě řada objevů! 

 

ZŠ Česká Lípa 

Členům zdejšího přírodovědného klubu se osvědčila spolupráce s místním geologem. Začali 

tedy v muzeu, kde si prohlédli přehlednou výstavu hornin a nerostů. Následovala práce 

v učebně – zjišťování fyzikálních vlastností hornin a nerostů z materiálů školní sbírky a jejich 

určování. Zpráva obsahuje z této části podrobné zápisky a pěkné fotografie (doporučeno 

připojit vždy měřítko). Závěr celou práci pěkně shrnuje, zpráva je patřičně podrobná a 

srozumitelná, obsahuje více osobních vkladů. Z vlastní invence navrhli a uskutečnili pokus 

s krystalizací soli, jednoduchý a přitom krásně názorný malý objev.  

 

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín 

Pěkně upravená zpráva popisuje nejprve teoretickou tematickou přípravu, následovala 

práce se školní sbírkou a s přinesenými vzorky. Zprávě vévodí pěkná tabulka s fotografiemi 

vzorků a jejich stručným popisem, obsahuje základní sadu hornin a minerálů. Bylo by vhodné 
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se podrobněji rozepsat nad průběhem určování, jaké vlastnosti byly sledovány atp. Vhodné 

je též vyzdvihnout místní vzorky (též nasbírané klubem při poslední exkurzi) a věnovat se 

vztahům mezi typem horniny a geologickou historií okolí. Zpráva je ukončena pěkně 

shrnutým závěrem. 

 

ZŠ Havířov Město 

Originálně pojaté zpracování miniprojektu se věnuje minerálům našich korunovačních 

klenot. Zpráva podrobně popisuje jednotlivé použité nerosty, jejich původ a vlastnosti. 

Podrobněji se věnuje charakteristice zlata. V přehledné tabulce se o každém minerálu 

dozvíme i nějakou zajímavost. Z pochopitelných důvodů bohužel nemohli členové klubu 

zkoumat předměty prakticky, bylo by vhodné doplnit teoretické informace nějakými jinými 

konkrétními vzorky minerálů, řada z nich se vyskytuje i v běžných horninách, případně 

navštívit nějaké blízké klenotnictví a prohlédnout si jmenované drahokamy na vlastní oči. 

Pokud vědec ve své zprávě nebo článku využívá fotografie někoho jiného, je třeba jejich 

zdroj ke každé fotografii patřičně uvést. Zde se nabízí např. i virtuální muzeum České 

geologické služby, kde jsou jednotlivé fotografie řádně popsány a jejich využití je tedy velmi 

snadné. Zpracovávané téma je na jedno setkání velmi široké, je zřejmé, že se jmenovaný 

klub nad horninami ještě sejde. Doporučujeme se věnovat zejména těm místním a při využití 

např. školní sbírky určit také svoje vlastní odebrané vzorky.  

 

ZŠ Heyrovského – Chomutov 

Zpráva podává ucelený obraz o vlastní práci klubu, obsahuje řadu konkrétních detailů, je 

dobře doplněna fotografiemi. Žáci pracovali na vlastních vzorcích odebraných v terénu, 

třídili školní sbírku a věnovali se teoretickému propojení vlastních objevů s informacemi, 

které o místní geologii nalezli v literatuře. Podle svých slov spolehlivě určí řadu hornin, znají 

rozdíly mezi nerosty a horninami i jednotlivé typy hornin. Ze zprávy vyzařuje nadšení 

z práce. Je zřejmé, že je téma zaujalo, a mají tak ještě další vědecké plány – tvorbu výstavky 

nebo prohlídku muzea. Další objevy přece ještě čekají na svá odhalení! 

 

 



  Horniny a minerály 

4 
 

ZŠ Zahradní – Chomutov  

Zpráva popisuje velmi pestrou a nápaditou činnost klubu, je vidět, že téma členy zaujalo a 

vkládají do práce svou invenci. Nejprve navštívili dvě lokality, v učebně pak prozkoumávali 

odebrané vzorky i z domova přinesené vzpomínky z dovolené. Když to umožnily podmínky 

počasí, vzali mikroskopy do parku a pozorovali pomíjivou krásu křehkých krystalů sněhových 

vloček. Jedněmi z dalších nápaditých výstupů je pexeso s tématem práce v terénu, karty 

Černého Petra s tématem hornin a výroba modelů krystalů. Text je místy patřičně detailní, 

jinde by více podrobností týkajících se např. vlastní práce při určování potřeboval. Zpráva je 

podložena bohatou fotodokumentací zobrazující také výstřižek z novin popisující jejich 

činnost. Tak mohou členové klubu při svých objevech ještě inspirovat další objevitele! 

 

ZŠ Krásná Lípa 

V úvodu se dozvídáme hlavní části práce klubu na tématu: terénní práce s odběrem vzorků, 

studium šperkařských minerálů v klenotnictví, práce v laboratoři s určováním hornin a 

zkoumáním vlastností, průzkum náhrobních dekoračních kamenů na místním hřbitově. Žáci 

také studovali geologickou mapu okolí a třídili horniny podle jejich místního zastoupení – lze 

vhodně propojit s nalezenými vzorky. Na závěr hodnotí vlastní práci – bylo dosaženo 

uspokojivých výsledků. (Je vhodné v úvodu práce daný cíl stanovit). Doplnění zprávy o 

obrazovou přílohu (fotografie, záznamy z terénního deníku, mapu apod.) by výrazně zlepšilo 

její vypovídací a dokumentační možnosti. Ať z vašich objevů mají něco i ostatní! 

 

ZŠ Kunovice 

Členové klubu se k tématu důkladně teoreticky připravili. Jedním z hlavních bodů jejich 

činnosti byla návštěva místní bývalé cihelny a sběr dat týkajících se její historie a zdejší 

výroby. Z terénu donesli vzorky, dále pracovali se školní sbírkou nerostů a hornin. Při 

určování využili dostupnou literaturu i internetové zdroje. Zpráva je vhodně doplněna 

obrazovou přílohou (fotografie vzorků je třeba publikovat s měřítkem, na mapě je bez 

vlastního označení těžké danou lokalitu najít). V závěru zpráva hodnotí stupeň dosažení 

stanovených cílů. Ke své činnosti členové přizvali žáky 9. třídy a možná i tato úspěšná 

spolupráce může být malým a důležitým objevem… 



  Horniny a minerály 

5 
 

 

ZŠ Kutná Hora 

Již téměř ukázková odborná zpráva členů tohoto klubu zaměřená na jasný cíl – získání školní 

sbírky hornin a minerálů – v úvodu nastiňuje logický plán navazujících činností: studium 

literatury, prohlídka muzejních sbírek, terénní průzkum, sběr vzorků, jejich určení a 

fotodokumentace. Následují podrobné výstupy z jednotlivých částí, v závěru zpráva hodnotí 

úspěšné zhotovení výsledné sbírky dokládající geologickou rozmanitost okolí a vyjadřuje 

úmysl klubu ji v budoucnu ještě doplňovat. Zpráva má vzorovou fotodokumentaci včetně 

popisu vzorků, také část s citacemi je na vysoké odborné úrovni. K ucelenosti zprávy by 

prospělo více detailů z konkrétních činností, zejména se to týká určovacích prací 

v laboratoři. Držíme palce při získávání vzácného vysněného objevu (třeba jím nebude "jen" 

kutnohorit)! 

 

ZŠ Jáchymov 

Zpráva obsahuje řadu podrobných informací, které členové klubu vyhledali o plánované 

exkurzi včetně zajímavostí a historii dolu. Cíl výpravy museli však z klimatických důvodů 

upravit, a i přesto, že nedošli k žádnému zajímavému objevu v terénu, hodnotí v závěru 

lokalitu jako velice zajímavou. Je zřejmé, že u této myšlenky nezůstane a jejich kroky je při 

vhodnějším počasí na zamýšlený cíl zavedou. Do té doby by bylo přínosné prozkoumat jiné 

zdoje a možnosti vidět a zkoumat horniny a minerály ve vašem okolí (muzeum, školní sbírka, 

klenotnictví,...). 

 

Masarykova ZŠ Lubenec 

Předložená zpráva popisuje průběh a výsledky exkurze, stručně se zmiňuje o určování 

přinesených vzorků v učebně obohaceném o mikroskopické pozorování. Následovala 

návštěva geologa a jeho sbírky. Zde se věnovali i dodatečnému určení vlastních vzorků. V 

závěru zprávy jsou popsána zjištění, která při své činnosti členové klubu objevili. Část věnující 

se exkurzi by bylo vhodnější zařadit do kapitoly týkající se vypracování projektu, které by 

tedy mělo několik částí - exkurze, určování, mikroskopování, návštěva výstavy. Kapitola 

úvodu je vyhrazena pro obecné uvedení do problematiky či tématu, jimiž se chceme 
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zabývat, případně zde stručně uvedeme další souvislosti. Stejně tak i fotografie přikládáme 

do hlavního textu či jako příloha nakonec. Kapitoly "Cíl" a "Pomůcky" jsou dostatečně 

výstižné. Kapitole týkající se vypracování projektu by prospělo více podrobností o výsledcích 

určování, jakkoliv jsou přiložené fotografie, nákresy a dokonce i kresby výmluvné. Výborné 

jsou odkazy na jednotlivé fotografie přímo v textu, pod fotografií je třeba nejen správné 

očíslování, ale i popis (jako např. Obr. 28 - 33). Pokud pořizujeme fotodokumenatci vzorků 

nebo výchozů, pamatujeme i na přiložení vhodného měřítka. Souhrn použité literatury má 

již opravdu vědeckou formu. Na vaší objevné cestě je stále něco nového! 

 

ZŠ Pchery 

Podrobná zpráva popisuje bohatou a pestrou činnost zdejšího klubu. Je vidět, že se do 

tématu opravdu zakousli. Obecně formulovaným cílům vetkli nápaditý a různorodý obsah. 

Během přípravných prací si nejprve ujasnili své možnosti a vymezili pracovní místa. Detailně 

se věnovali teorii a výskytu hornin vztažené k místním geologickým poměrům (je přiložena 

geologická mapa) a prozkoumávali školní sbírky. Výhodnou polohu školy využili při návštěvě 

blízkého skanzenu hornického dolu Mayrau, pro vzorky pak zamířili na nedalekou haldu. 

Krásné exempláře nerostů obdivovali na výstavě, praktické šperkařské informace zjišťovali v 

klenotnictví. Nemožnost využití petrografického mikroskopu si vynahradili pozorováním 

získaných fotografií, zabývali se i tajemným léčebným aspektem minerálů a vztahem ke 

zvěrokruhu. Vše je ve zprávě hojně fotograficky dokumentováno, nechybí ani geologická 

mapa. Závěrem je kladně hodnoceno splnění zadaných cílů. V emotivním závěru je 

vyjádřena jistá naděje na další vlastní objevy, ale skryta je i nadějná budoucnost několika 

dalších vzdělaných a citlivých duší. 

 

ZŠ Rokycany 

Zpráva popisuje terénní samostatnou práci žáků, při které odebírali vzorky hornin. Následně 

svoje vzorky v učebně za pomoci literatury, internetu, lupy a mikroskopu určovali. Součástí 

zprávy je ukázka terénního deníku, mapa se zakreslenou lokalitou a fotografie. Žáci při práci 

využívali svoji určovací tabulku, bylo by vhodné ji ke zprávě přiložit. Zprávě by prospělo více 

detailů, zejména o průběhu určování hornin, výsledky rozdělování dle typů a popis nerostů. 
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V závěru je popsán logický úsudek týkající se výskytu jednotlivých hornin i na území, kde 

nejsou původní.  

 

ZŠ Staré Město – Uherské Hradiště 

Předkládaná zpráva o putování klubu po třech vybraných lokalitách působí velmi napínavě. 

Text je značně detailní a místy dost odborně psaný, je zřejmé, že autoři se do terénu 

připravili a studovali patřičnou geologickou literaturu. Každá lokalita je nejprve obecně 

charakterizována, následuje popis geologické situace včetně přítomných hornin, na což 

plynule navazují poznatky a výsledky terénní práce na daném místě. To vše je doprovázeno 

vhodnými fotografiemi (je třeba vždy přiložit i měřítko). V závěru se lze dozvědět, co výpravě 

předcházelo, tedy studium vzorků ve školní sbírce, kterou žáci po návratu obohatili o 

patřičně určené a zdokumentované vlastní vzorky. (Bylo by vhodné uvést konkrétní detaily 

z této určovací práce, to vše do samostatné kapitoly v rámci vypracování projektu.) Přiloženy 

jsou mapy se vzorně zakreslenými lokalitami, řada dokumentačních fotografií a ukázkový 

terénní záznamník. Výprava se konala za nepříliš vhodného počasí, nadšení výletníků to ale 

nijak neumenšilo a tak je jisté, že mají nakročeno k dalším objevům! 

 

ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova  

Zpráva stručně shrnuje informace týkající se dané lokality a těžby rudy. Bohužel není téměř 

možné se ze zprávy dozvědět, zda byla štola navštívena (přiložené fotografie naznačují, že 

zřejmě ano), jak si žáci prohlídku užili a hodnotili. Vzhledem ke zpracovávanému tématu 

Horniny a minerály by bylo vhodné využít souvislostí sledovaného nerostu s okolními 

geologickými podmínkami a horninami a více je ve zprávě rozvést (např. na dokumentaci a 

popisu charakteristického úseku žíly). Zpráva uvádí, že v rámci prohlídky bylo možno 

navštívit též výstavu minerálů a hornin, bylo by vhodné přiložit např. terénní deník s jejich 

popisem a charakteristikou. Zpráva by měla obsahovat formulovaný cíl a na závěr vlastní 

zhodnocení stupně jeho dosažení. Toto slovní vyjádření může napomoci k uvědomění si, jaký 

objev žáci na výpravě učinili, jaké souvislosti se před nimi odkryly. 
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ZŠ Varnsdorf 

Zpráva v úvodu podrobně shrnuje jednotlivé části práce klubu: práce se školní sbírkou 

s ohledem na místní geologii, práce s internetem, terénní vycházka se sběrem vzorků, jejich 

následné určování v učebně a doplnění školní sbírky. Následuje popis navštívené lokality a 

zápisky z určování přinesených horninových vzorků včetně jejich fotodokumentace (ke každé 

fotografii je třeba přiložit měřítko). Bylo by vhodné horniny rozčlenit dle jejich typů a průběh 

určovacích prací detailněji přiblížit. Závěr hodnotí splnění zadaného cíle a zmiňuje se o 

tvorbě prezentací, je možné je ke zprávě přiložit. Stejně tak vyfotografovaný výsledek 

vytvořené školní sbírky, která poslouží i dalším geologickým objevitelům! 

 

ZŠ Vsetín 

Úvodní část zprávy se zamýšlí nad historií vztahu člověka a kamene již od pravěkých dob. 

Následuje promyšlený cíl. Vypracování žáci započali přednáškou zasvěceného mineraloga, 

některé minerály z jeho sbírek, jež žáky zaujaly, si přehledně vypsali do tabulky. Dále se 

věnovali odběru vlastních vzorků hornin a pomocí školní sbírky a literatury se pustili do jejich 

určování (zde je možné uvést více podrobností a detailů týkajících se průběhu). 

Dokumentací této části je další přehledná tabulka lokalit a odebraných vzorků včetně 

fotografií a určení. V závěru je krátké zamyšlení nad tím, odkud nalezené vzorky asi 

pocházejí. V příloze se nachází řada zdařilých fotografií minerálů, je vhodné ke každé přiložit 

měřítko a uvést autora. Nalezení vztahu mezi horninou a jejím výskytem v terénu může 

přinést mladým geologům nejeden zajímavý objev, stačí k tomu využít geologickou mapu. 

 

ZŠ Zlín 

Předložená zpráva se zřejmě vztahuje k předešlému miniprojektu Geologické pochody. 

Nicméně vzhledem k provázanosti tématů i zde se věnují popisu nalezených hornin. Zpráva 

přináší informace z uskutečněné výpravy na dvě lokality, je přehledně rozčleněna, obsahuje 

dobře formulované cíle. Kapitola zápis o činnosti postrádá více podrobností, které členové 

na místě podnikali, přínosný je přiložený terénní zápis. V závěru autoři hodnotí smysl a 

přínosy výpravy, nechybí ani správně citovaná použitá literatura. Dále jsou přiloženy 

dokumentační fotografie, je zřejmé, že se členové klubu nepřízně počasí nebojí a od vědecké 
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práce je neodradí. Následovat by mohl podrobnější rozbor přinesených vzorků v učebně, 

případně doplněný o studium případné místní sbírky.  

 

ZŠ Žacléř 

Předložená zpráva je vzhledově velmi originální, nicméně obsahuje všechny důležité součásti 

a kapitoly. Úvod opravdu čtenáře uvádí do tématu, cíl práce je zapsán v bodech a je velmi 

konkrétní.  Popis jednotlivých prováděných aktivit je názorný, podrobný, s pěknou 

fotodokumentací. Zde může být vhodné připojit i ukázku terénních záznamů. V závěru autoři 

hodnotí smysl projektu a přikládají geologickou mapu okolí s fotografiemi výchozů typických 

hornin (zde se čtenář mezi šipkami trochu ztrácí, vhodnější je např. použít číslované indexy a 

k fotografiím uvést, o jakou lokalitu se jedná, případně stručnou charakteristiku dané 

horniny). Souhrn použité literatury má již opravdu vědeckou formu. Za pozornost stojí 

vydařený Přehled hornin Žacléřska se skupinami typových hornin včetně znázornění jejich 

vztahů. Je vidět, že se v nich členové klubu opravdu vyznají! 

 

 


