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Jednotlivá hodnocení miniprojektů na téma Nerostné suroviny 

 

ZŠ Bartošovice 

Hodnocená zpráva obsahuje přehledně rozčleněné a velmi podrobné informace o všech 

v projektu zmiňovaných aspektech týkajících se tématu nerostných surovin. Vyčerpávajícím 

způsobem popisuje charakteristiku území včetně její geologické stavby a historie, obsahuje 

důkladný souhrn informací o historii těžby a jejím současném stavu a uvedené informace 

dokumentuje na řadě snímků. Probírá také vliv těžby na životní prostředí. Závěr je výstižný a 

stručný. Bohužel až v něm se čtenář dozví něco málo o konkrétní činnosti klubu, tedy o 

zřejmé návštěvě nejmenovaných lokalit. Kultivovaný text působí dojmem komplexní 

souhrnné rešerše daného tématu, bohužel však s téměř nulovými informacemi o zapojení žáků 

a jejich práci, názorech a objevech. Uvítali bychom možná méně detailní informace, o to více 

psané jazykem žáků a z jejich úhlu pohledu. Vždyť vědecká činnost je tvořena i terénní prací, 

ověřováním svých hypotéz a tvorbou vlastního úsudku. Díky jeho slovní formulaci se pak 

zjištěné informace a objevené souvislosti snadněji upevňují a později se mohou i prohlubovat. 

 

ZŠ Blatná 

Zpráva nejprve rozebírá nejdůležitější termíny týkající se tématu a rozděluje nerostné 

suroviny na několik typů. Dále se stručně věnuje jednotlivým etapám historie života lidí 

rozlišených podle využití různých surovin. Fotograficky dokumentuje pokus s krystalizací a 

rýžování zlata v terénu. Závěr shrnuje zjištěné poznatky a přináší jeden místní objev. 

K porozumění důvodů, které byly příčinou uvedené těžby zlata, by mohlo přispět také 

geologické zhodnocení studovaného okolí. Jistě by o této činnosti měly být nějaké záznamy 

v literatuře. A co takhle hledat informace v muzeu? Je nějaká možnost, že by se zlato dalo 

ještě najít? Zprávě by prospělo více informací o geologické stavbě území, případně o 

těžených nerostných surovinách v okolí a vzájemné lepší provázání souvislostí. 

 

ZŠ Česká Lípa 

Zpráva je obsáhlá, ale čtivá a dobře strukturovaná. V úvodu je jasně formulován dosažitelný 

cíl. Část týkající se vypracování obsahuje přírodní charakteristiku rozsáhlého území včetně 

jeho geologie, dále se zaměřuje ne jednotlivé typy nerostných surovin a věnuje se historii a 

současnému stavu těžby a využití hornin. V rámci úkolu se žáci vypravili na tematickou 

exkurzi. Text zmiňuje řadu různých lokalit, jejichž lokalizace a geologická stavba je patřičně 
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mapově dokumentována. (Mapy by měla obsahovat také topografický podklad, měřítko, 

případně indexy jednotlivých barevných položek legendy.) Text kromě faktů zmiňuje i různé 

souvislosti, důvody a vlivy těžby. Závěrem žáci sami hodnotí obtížnost, přínos a kvalitu své 

práce. Vzhledem ke geologické pestrosti zmiňovaného území a přítomného významného 

zdroje uranu by bylo vhodné promyslet, zde je možné a s jakými riziky v oblasti umístit 

jaderné úložiště. Žáci již mají dobrý přehled i o místních stavebních surovinách, mohlo by být 

zajímavé sledovat jejich konkrétní využití na známých stavbách nebo chodnících v obci. 

 

ZŠ Děčín 

Stručná zpráva vystihuje nejdůležitější body a informace týkající se tématu a blízkého okolí. 

Je zřejmé, že děti na úkolu svědomitě pracovaly a odevzdaná zpráva je hlavně jejich dílem. Po 

upřímném úvodu a stanovení cíle následují teoretické informace o nerostných surovinách. 

Dále je zaznamenána heslovitá historie řady okolních lokalit, povětšinou starých lomů, a 

zvláštnosti těžby fluoritu.  V závěru žáci vyjadřují naději na uskutečnění plánované exkurze, 

která dá zjištěným informacím konkrétní formu a nabyté vědomosti umožní studovat přímo 

v terénu. Zprávu by bylo vhodné doplnit o obrazovou dokumentaci, zejména např. 

geologickou mapu s označenými lokalitami. K lepšímu pochopení souvislostí v rámci daného 

tématu by přispěla diskuze nad charakterem vlivu člověka na krajinu, případně riziky úložiště 

jaderného paliva. Jde o zjištěná fakta, ale zejména také vyjádření vlastních názorů a pocitů 

žáků.  

 

ZŠ Havířov 

Zpráva začíná přírodní charakteristikou studovaného území. Následuje soubor samostatně 

zpracovaných dílčích témat od jednotlivých členů klubu (pro účely jedné zprávy je vhodnější 

použít jednotný styl písma a strukturu). Týkají se historie těžby, její rekultivace a vlivu na 

krajinu s ojediněle ovlivněnou stavební památkou. Text je doprovozen několika fotografiemi. 

K lepšímu pochopení souvislostí v rámci daného tématu a provázání dílčích znalostí by 

přispělo společné zhodnocení zjištěných informací a diskuze nad charakterem vlivu člověka 

na krajinu, případně riziky úložiště jaderného paliva. Jde o zjištěná fakta, ale zejména také 

vyjádření vlastních názorů a pocitů žáků. Uvědomění si vlastního postoje, formulace 

myšlenky a hledání nejdůležitějších východisek umožňuje získané poznatky prohloubit a 

upevnit. Nabyté vědomosti by bylo vhodné studovat přímo v terénu nebo v obci např. při 

zkoumání stavebních a dekoračních kamenů.  

 



Nerostné suroviny 

3 
 

Gymnázium Humpolec 

Zpráva velmi stručně shrnuje množství, charakter a aktuální stav těžby v blízkém okolí. Text 

je dokumentován párem fotografií. Je zřejmé, že vlastní práce členů klubu byla pestřejší než 

je ve zprávě bohužel zaznamenáno. Vyplývá to ze závěru, kde žáci kladně hodnotí své úsilí na 

projektu. Zprávě by tedy prospělo více podrobností, žákům pak diskuze nad prospěšností či 

riziky těžby nerostného bohatství včetně využití surovin. Stejně tak je vhodné zařadit terénní 

exkurzi, díky níž pak žáci mají možnost zjištěná fakta konkrétně vidět. 

 

ZŠ Chomutov Heyrovského 

Členové klubu zhodnotili významnost nerostných surovin v blízkém okolí a ke každé shrnuli 

několik obecných informací. Druhá část je souhrnem samostatných vypracování jednotlivých 

žáků. Prezentují zde vlastní názory na nutnost a rizika těžby, navrhují různá řešení. Zprávě 

chybí více podrobností o činnosti klubu, praktická činnost a výpravy do terénu jsou důležitou 

součástí projektů. Textu by přispěla i obrazová nebo mapová dokumentace. Přesto a zřejmě 

kvůli nepřehlédnutelným následkům těžby vídanými téměř každý den jsou vyjádřené názory a 

návrhy řešení žáků uvědomělé a zodpovědné. Možná se žáci k tématu ještě vrátí. Závěr 

zprávy by tak mohl navrhovaná řešení v diskuzi společně zhodnotit, případně více 

rozpracovat rizikovost radioaktivního znečištění. Není mnoho jiných a do takové míry těžbou 

ovlivněných oblastí v naší republice.  

 

ZŠ Chomutov Zahradní 

Velmi obsáhlá a podrobná zpráva referuje o výrazné aktivitě klubu a popisuje jeho pestré 

aktivity. Vysoký počet uskutečněných exkurzí je ojedinělý a výsledný text je viditelně založen 

na důkladném rozboru tématu a četných diskuzích. Komplexní pojetí se projevuje již 

v pěkném úvodu. Následuje stať věnující se jednotlivým typům nerostných surovin a průběhu 

výprav. Text je vhodně obrazově ilustrován, obsahuje množství mapových dokumentací (je 

třeba uvádět jejich zdroj). Zjištěná fakta jsou prolnuta vlastními názory a pohledy žáků. 

Doplněním samotné zprávy jsou dvě oddělené prezentace (doporučuje se text spíše 

prezentovat heslovitě a méně hutně, využít např. více snímků, a podrobnosti vyjádřit ústně). 

Zajímavou částí zprávy jsou úryvky z komunikace mezi žáky a paní učitelkou, které dokládají 

jejich mimořádné osobní nasazení. Závěr s nadhledem hodnotí stupeň dosažení stanovených 

cílů a přidává do seznamu nových objevů také zjištění týkající se týmové práce a jiné 

nečekané přínosy práce na projektu Objevy čekají na Tebe. 
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ZŠ Kunovice 

Zpráva pojednává o základních údajích, přírodních poměrech historii těžby a současném stavu 

vybrané lokality. Následuje popis exkurze při aktivní těžbě. Ve zjišťování informací byli žáci 

aktivní i posléze a ze sebraných fotografií a dat zhotovili nástěnku pro své spolužáky a napsali 

reportáž do školních novin. V rámci projektu pracovali také s mapami a odebírali vzorky 

hornin. Učinili dokonce významný objev - vzorek zajímavé a neobvyklé horniny! V závěru 

hodnotí úspěšné dosažení vytyčených cílů. Po takovém konkrétním zážitku by mohla být 

vhodná širší diskuze nad účelovostí, riziky a přínosy těžby obecně a prezentace vlastních 

názorů žáků. Podařilo se zjistit bližší informace o nalezené hornině? 

 

 

ZŠ Liberec 

Dané téma pojal klub po svém, nerostné suroviny si pro tyto účely zúžili na minerály vhodné 

k získávání důležitých prvků. Vzorky minerálů vyhledali ve školní sbírce a pomocí lupy a 

mikroskopu je pozorovali, následně zhotovili jejich mikrofotografie. Zpráva pak obsahuje 

jejich výčet s podrobnějšími informacemi. Zde se nabízí např. ještě otázka, jakým způsobem 

se dané minerály těží, jak se zpracovávají a k čemu se získané prvky využívají. Žáci si při 

práci procvičili některé zajímavé metody výzkumu, důležitou součástí projektů jsou také 

výpravy do terénu. Bylo by vhodné se zmínit i o jiných typech nerostných surovin, případně 

zjistit, které a kde se těžily v blízkém okolí. K lepšímu uvědomění si rizik a přínosů této 

problematiky může napomoci také vyjádření vlastních názorů a zkušeností žáků. 

 

ZŠ Lubenec 

Hodnocená zpráva je značně podrobná a věnuje se tématu velmi komplexně z mnoha úhlů 

pohledu. Vlastivědné informace jsou provázány s přírodní charakteristikou, minulost 

propojena s možnou budoucností. Ze zprávy je zřejmé, že se na ní podíleli žáci ve skupině i 

samostatně, využili mnoho vnějších zdrojů a formulovali i své názory. Struktura zprávy je 

podrobně rozčleněna, klub se zabýval několika různými lokalitami a vypravil se dvakrát i do 

terénu. Ukázková je prvotní rozvaha s uvedením hypotéz. Zpráva je bohatě obrazově 

doprovozena, lepšímu porozumění vztahům by ještě napomohlo mapové znázornění lokalit, 

případně též s geologickou náplní. Je vidět, že se žáci tématu pilně věnovali, z textu je cítit 

nadšení mladých výzkumníků a zdravý zájem o své okolí. Závěr je vlastně souhrnem všech 

nových objevů, které žáci učinili. Opravdu jich nebylo málo! 
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ZŠ Pchery 

Žáci klubu při zpracovávání tématu využili zkušenosti z minulých miniprojektů a uplatnili 

svou bohatou kreativitu. Zaměřili se na své okolí a nalezli mnoho zajímavých lokalit a faktů. 

Uskutečnili i několik výzkumných výprav, a to nejen do terénu. V kamenosochařství se např. 

zajímali o informace o dekoračních kamenech, ve sběrně získali nové poznatky o tzv. 

druhotných surovinách. Větší část věnovali v kraji nejdůležitějším surovinám, které zanechaly 

výrazné stopy nejen v krajině, ale i v myslích lidí a v historických souvislostech. Text je 

bohatě obrazově dokumentován, nechybí ani mapové znázornění. Závěrem se pokusili 

zhodnotit klady a zápory těžby. K tématu se ještě hodlají vrátit při další plánované exkurzi. Je 

jisté, že zde na otevřené duše dětí čekají další objevy… 

 

ZŠ Rokycany 

Zpráva obsahuje řadu dílčích zajímavých informací, jež by bylo vhodné lépe strukturovat. Je 

vhodné popisné kapitoly uvést na začátku textu, pokračovat popisem konkrétních činností a 

výzkumu, obvykle pak následuje diskuzní část nad zjištěnými fakty a v závěru je třeba 

vyzdvihnout ty nejdůležitější výsledky, případně zhodnotit stupeň dosažení vytyčených cílů. 

V textu je zmíněno několik různých druhů nerostných surovin, které se v okolí získávaly, 

jedné z nich se žáci věnovali důkladněji a vypravili se za ní i do terénu. K těžbě zkoumané 

horniny a jejímu zpracování je uvedeno množství pozoruhodných údajů, např. o přínosech 

těžby pro život lidí. Vidět v životě souvislosti je velmi prospěšné, i to se může stát novým 

objevem. A jak se zdařila tvorba geologické mapy zobrazené na přiložené fotografii? 

 

Gymnázium Tábor 

Zpráva podává vyčerpávající seznam nerostných surovin těžených v zájmové oblasti včetně 

historie jejich dobývání. Vědomostním základem, na kterém se další nově získávané poznatky 

propojují, jsou především zkušenosti z minulých projektů a komplexní pohled na geologickou 

stavbu okolí podpořený vlastní geologickou mapou(!). Teoretické informace žáci aktivně 

ověřují v terénu, jejich terénní deník je opravdu bohatý. Žáci se zabývali také posouzením 

vlivu těžby na životní prostředí a uvedli i svoje vlastní názory. Závěr obsahuje pěkné shrnutí 

vlastní práce a zjištěných informací. Zmiňované lokality a práce v terénu jsou bohatě 

fotograficky zdokumentovány. Z množství aktivit a zaujetí žáků je patrné, že je práce na 

projektu baví a že mají stále co objevovat! 
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ZŠ Varnsdorf 

Zpráva podává stručný souhrn nejdůležitějších nerostných surovin vybraného blízkého území. 

Úvodem žáci zdolali výrazný vrchol a rozhlédli se po okolí, pak se pokusili o nalezení 

vlastních vzorků. Pátrali také v pamětech lidí a samostatně se nad přínosy a riziky těžby 

zamýšleli. Zhotovili mapu významných energetických surovin ČR a poutavou prezentaci 

k danému tématu, ve které se zmínili o množství dalších nerostných surovin. Hledání 

vhodných surovin se neobejde bez základních znalostí geologického složení daného území, 

stejně tak by lepšímu pochopení souvislostí a příčin výskytu jednotlivých hornin napomohla 

geologická mapa a diskuze nad ní. Další zajímavosti lze nalézt při procházce městem nebo po 

hřbitově ( ;-) ), půjde o objevy stavebních a dekoračních kamenů možná ze vzdálenějších 

lokalit, ovšem s delším příběhem… 

 

ZŠ Vsetín 

Text zprávy stručně pojednává o jednotlivých typech nerostných surovin a hodnotí jejich 

jednotlivé zastoupení na sledovaném území. Teoretické poznatky se rozhodli ověřit také 

v terénu, navštívili dvě různé lokality. V závěru autoři obecně shrnují těžební historii v okolí a 

hodnotí její přínosy a rizika. Zpráva by si zasloužila více podrobností, ocenit je však třeba i 

umění vyjadřovat se stručně a sdělit to nejdůležitější. Pokud je vaše okolí opravdu chudé na 

těžební průmysl, co například objevovat použití a původ stavebních a dekoračních kamenů ve 

městě? 

 

Gymnázium Zlín 

Velmi podrobná zpráva se věnuje komplexnímu pohledu na geologický vývoj širší oblasti se 

zřetelem na využití vyskytujících se nerostných surovin. Text vysvětluje příčiny a souvislosti 

výskytu různých hornin, je doprovozen několika obrazovými schématy, mapami a 

fotografiemi. Členové klubu při svých výpravách navštívili řadu zajímavých lokalit, kde si 

teoretické poznatky prakticky ověřovali. Podle svých slov pro ně práce na projektu byla 

přínosná, vzhledem k množství studovaných informací získali široký přehled o geologickém 

vývoji svého okolí obohacený o kontext výskytu a využití nerostných surovin. Zpráva je 

vhodně členěna, text je čtivý a obsahuje řadu detailů a vysvětlených spojitostí. Tyto studenty 

od objevů neodradí ani nepřízeň počasí, ani výpravy za kuropění, je tedy jisté, že na ně čekají 

další! 
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ZŠ Žacléř 

Stručná a výstižná zpráva shrnuje nerostné suroviny těžené v blízkém okolí, ke každé uvádí 

základní informace o historii a současném stavu. Pátrání prováděli také v místním muzeu, a 

dokonce se rozhodli si těžbu sami vyzkoušet - vypravili se s rýžovacími miskami 

k zlatonosnému potoku. Text zprávy doprovází četné fotografie. V závěru žáci zjišťují, že 

kromě obecně známé těžby uhlí, je v okolí mnoho stop po těžbách dalších surovin včetně 

jejich místních využití. Žáci si osvojili nové poznatky, k lepšímu uvědomění si rizik a přínosů 

této problematiky může napomoci případně ještě vyjádření vlastních názorů a zkušeností 

žáků. A možná vás na dně rýžovací misky čeká místo zlata ještě jiný objev…! 

 

 


