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Ze života přírodovědných klubů

Projekt vznikl za podpory:

 



Filtraci vody zvládli členové přírodovědného klubu 
při ZŠ v Lubeneci přímo v terénu.



V rámci obou projektů byly při základních a středních 
školách v celé republice zřízeny přírodovědné kluby 
se zaměřením na geologii. Pravidelnou celoroční čin-
nost tak v průběhu let 2013–15 vykázalo 76 klubů, 
ve kterých se bezmála 900 žáků věnovalo teoretickému 
studiu i praktickým činnostem v terénu. Při práci v zá-
zemí školy sloužily mladým vědcům sady pracovních 
materiálů, které pro ně připravili odborníci z České 
geologické služby (sady jsou nyní zdarma ke stažení 
z portálu  Svět  geologie,  témata:  Sluneční  soustava 
a Země, Půda a voda, Nerostné suroviny, Geologický 
vývoj a stavba území ČR, Přírodní rizika, Vývoj orga-
nismů na Zemi, Horniny a nerosty, Hlavní geologické 
procesy, Cesta od středu sluneční soustavy až na její 
okraj, Podzemní vody, Povrchové vody, Historie těžby 
nerostných surovin, Horniny – místo pro život). 

Stejně důležitá byla ale i práce v terénu, při které si 
nadějní badatelé osvojovali kromě nových poznatků 
také zásady vědeckých postupů, bezpečnosti a orien-
tace v krajině.

Tvoření nás baví aneb
Ze života přírodovědných klubů

Výukové 
materiály 
na různá témata 
vytvořené žáky 
přírodovědného 
klubu při ZŠ 
Chomutov, 
Zahradní.



ZŠ Lubenec, Cesta 
od středu sluneční 

soustavy až na její okraj

Také jsme si užili, když jsme 
v kruhu modelovali gravitační 

síly při rychlém točení nás všech 
kamarádů v kroužku – to jsme 

modelovali jednu z teorií vzniku 
měsíce – a najednou mezi nás 
přiběhl pes, kruh se porušil, 
někteří upadli a hned jsme 
si dokázali představit, co 
dokáže udělat asteroid 
při dopadu na těleso 

ve vesmíru. 

Přehled hornin ve formě fotota-
bule zpracovaný v rámci tématu 
Horniny a nerosty přírodovědným 
klubem při ZŠ Žacléř.



Při své práci prokázali mladí přírodovědci neoby-
čejnou nápaditost, fantazii a tvořivost a zhotovili 
nespočet učebních pomůcek, výstavek, kolekcí mine-
rálů a hornin, tematických ilustrací, krajinných reliéfů 
a půdních profilů, modelů vesmírných těles či dokonce 
básnických děl!

Mimořádná tvořivost a hravost nadšených žáků a stu-
dentů  inspirovala  realizátory  projektu  k  založení 
internetové stránky s názvem Vaše tvořivost na portále 
Svět geologie, kde je uveřejněn výběr prací přírodo-
vědných klubů a rovněž množství postřehů a zážitků 
jednotlivých dětí.

 
ZŠ 

Staré Město, 
Horniny a minerály

Byli jsme 
překvapeni, jak může 
být něco tak krásného 

jen takový malý 
kousek od hlavní 

silnice!

Více na: Vaše tvořivost
http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/miniprojekty/tvorivost 

Model sluneční soustavy, který je možno 
umístit na hlavu a vcítit se do role Slunce! 
Skvělý nápad členů přírodovědného klubu  
při ZŠ Havířov.



Ilustrace 
ve zprávě 
na téma Povr-
chová voda, 
vypracované 
přírodovědným 
klubem při ZŠ 
v Chomutově, 
ul. Zahradní.

Kresba kaňonu 
Ancona, jak jej 
ztvárnili členové 
přírodovědného 
klubu při ZŠ 
ve Zlíně.

 
ZŠ Bartošovice, 

Horniny a minerály

I když se kameny 
nacházejí prakticky na každém 
kroku, až nyní, při realizaci 
projektu jsme si uvědomili, 

že jim nevěnujeme téměř žádnou 
pozornost, že je život bez 
nich nemožný a že v sobě 

skrývají kus historie a odkazů 
z dávných dob. Pro mnohé 
z nás to bylo překvapující 

a tajemné zároveň.

 
 

ZŠ Světice, 
Cesta od středu 
sluneční soustavy  
až na její okraj

Naše plánovaná exkurze 
do hvězdárny byla 
zrušena, a tak jsme 
se vydali rovnou 

do vesmíru… 



 
 

ZŠ Chomutov, 
Zahradní, Sluneční 
soustava a Země

V poslední hodině jsme 
zhodnotili letošní kroužek. 

Jak pro děti, tak pro nás, byl 
mnohonásobně nad naše očekávání. 
Děti obsah kroužku zaujal, nejvíce 
byly vtažené do konkrétních věcí, 
které si mohly osahat, prožít 
na vlastní kůži. Nejde o to, 
jaké informace si z letošního 
kroužku odnesly, ale že si 
našly k přírodě vztah… 

 
ZŠ 

Kunovice, Vývoj 
organismů na Zemi

Za dobré považujeme 
to, že se snažíme svoje 
získané vědomosti předat 
svým spolužákům. Na závěr 
můžeme říci, že jsme aspoň 
trošku nakoukli do práce 

vědců, kteří nám 
odkrývají taje z naší 

dávné minulosti. 

Kresba  
M. Tologa 
z přírodovědné- 
ho klubu při 
ZŠ Lubenec 
na téma Cesta 
od středu slu-
neční soustavy 
až na její okraj.

< Kresba členů pří-
rodovědného klubu 
při ZŠ v České 
Lípě na téma Cesta 
od středu sluneční 
soustavy až na její 
okraj.

Kresba členů 
přírodovědného 
klubu při ZŠ 
Chomutov (Za-
hradní) na téma 
Cesta od středu 
sluneční sou-
stavy až na její 
okraj.



 
ZŠ Staré 

Město, Horniny 
a minerály

Závěrem bychom rádi 
poznamenali, že tato exkurze 
byla skutečně výjimečná. 

Vyzkoušeli jsme si nelehkou 
práci geologů v podmínkách, které 
k exkurzi právě nelákaly. Ale… 
Možná nám to nebudete věřit, ale 

my jsme byli velmi nadšení. 
A když jsme se vraceli domů, 
tak i tentokrát jsme byli 
spokojení s tím, co nám 
příroda připravila. A už 

se těšíme na další 
objevování...

ZŠ Krásná 
Lípa, Horniny 
a minerály

Netušili jsme, že 
návštěva klenotníka 

může být tak zajímavá 
a ne jenom když jde 
o koupi šperku.

Zdařilé  
publikace  
Atlas nerostů 
a Atlas hornin 
vytvořené pří-
rodovědným 
klubem při ZŠ 
Pchery. Lze snad 
lépe doplnit 
zpracování té-
matu Horniny  
a nerosty?



Obálka budoucí 
publikace, 
kterou plánuje 
vydat přírodo-
vědný klub při 
ZŠ Pchery (téma 
Sluneční sou-
stava a Země).

 
ZŠ Staré 

Město, Horniny 
a minerály

Sněhová pokrývka nám 
i zde zkomplikovala 

hledání vzorků. Přesto 
jsme i zde nesložili 
naše „geologické“ 
zbraně a začali pod 
sněhem vyhledávat 
něco zajímavého. 
A povedlo se…

ZŠ Chomutov,  
Zahradní, Půda a voda

Někteří lidé si myslí, 
že největším nerostným 

bohatstvím státu jsou ložiska 
drahých kovů, drahokamů i ropy. 
Každé takové ložisko se jednou 
ale vyčerpá. Pro náš život je 
největším bohatstvím vzduch, 
voda a právě půda. Pokud 
si sami toto bohatství 
nezničíme, je pro nás 
„nevyčerpatelné“.



ZŠ Chomutov, Zahradní, 
Vývoj organismů na Zemi (úvahy 

nad vznikem světa a různými teoriemi)

„Dva názory, ke kterému se přikláníš blíž?“ 
„Já se nepřikláním ani k jednomu. Vědci říkají 
teorie, které (podle mě) kdybychom podstoupili, 

byli bychom na vyšší inteligenční úrovni, např. znali 
bychom podstatu vesmíru. Když samotný vesmír je pouhým 
„odpadem” jakési „gigahmoty”, co jsme my? Podle mne jsme 
pokus jedné civilizace, které se nemůžeme rovnat. Možná 

jednou za mnoho let přijíždějí a posouvají naše lidstvo dál.“ 
„Můj názor: Vesmír se jednoho osudného dne rozhodl, že 

vytvoří jednu planetu jménem Země. Ta planety byla vhodná pro 
živočichy a lidi, kteří by mohli žít a bydlet na této planetě.“ 
„Můj názor: Já jako skoro všichni se přikláním k té vědecké, 
ale bylo by legrační, kdyby náboženské bylo pravda :-D.“  

„Já se spíše přikláním k vědeckým teoriím než k náboženským. 
Nejsem si ale vůbec jistá, jak by mohl život na Zemi 
vzniknout. Kdybych si ale měla vybrat, tak bych spíše 

věřila teorii hydrotermálních průduchů, protože mi přijde 
nejpravděpodobnější.“ 

„Na vznik Země nemám moc velký názor. Přikláním se 
ale k názoru, že nejdříve vznikl Vesmír a poté Země 

a lidé se vyvinuli nejdříve z opic. Existuje 
i náboženský názor. Ovšem já se k němu moc 
nepřikláním, ale vím, že každý člověk má 

práva na svůj názor.“

Paleorekonstrukce – kresba členů 
přírodovědného klubu při ZŠ 
v České Lípě v rámci zpracování 
tématu Vývoj organismů na Zemi.Pro rozlišení jednotlivých 

druhů půd posloužily pří-
rodovědnému klubu při ZŠ 
v Lubenci přehledné obra-
zové kartičky.



ZŠ 
Pchery, Sluneční 
soustava a Země

Během tvorby našeho 
projektu jsme zjistili, 
jak málo toho o naší Zemi 

a sluneční soustavě víme a že 
stále platí terra inkognita. 
A stejně tak, jak je hluboký 
vesmír, tak hluboké jsou naše 
nevědomosti. Neil Armstrong 

udělal velmi důležitý 
krok, ale jaký bude 

ten další?

Článek  
z Chomutov- 
ských novin 
o práci mladých 
geologů ze ZŠ 
Zahradní,  
Chomutov.

Výstava hornin 
realizovaná  
v rámci práce 
na tématu Hor-
niny a nerosty 
přírodovědným 
klubem při ZŠ 
Chomutov, ak. 
Heyrovského.



ZŠ Varnsdorf, 
Cesta od středu 

sluneční soustavy až na její 
okraj

Natálie: „Práce mě velmi bavila,  
velmi se mi líbily pracovní listy, jsou 

hezky přehledně zpracované.“ 
Kateřina: „Jsem velmi ráda, že jsem se aspoň 

na chvilku mohla podívat tam nahoru.“ 
Marika: „Přišla jsem na to, že mé představy 

o vesmíru byly velmi divoké.“ 
Monika: „Nejvíce mě bavila výtvarná část projektu, 

tam jsem se vyřádila!“ 
Jessica: „Mrzí mě akorát to, že součástí projektu 
není také skutečná cesta do vesmíru, velmi ráda 

bych se tam podívala.“ 
Pavel: „Co dodat? Byla to paráda a zábava.“ 
Tomáš: „Myslel jsem si, že vím o vesmíru vše, 

ale byl jsem vyveden z omylu.“ 
Valerie: „Je to stejně zázrak, že existuje 
Země a tvorové, kteří chodí, přemýšlí, 

dýchají, mluví…“ 
Barbora: „Mám jasno, budu 

kosmolog!“ 

Závěsné modely 
planet umně 
vytvořené členy 
přírodovědného 
klubu při ZŠ 
Pchery v rámci 
zpracování 
tématu Slu-
neční soustava 
a Země.



Model reliéfu krajiny  
vytvořený přírodovědným 
klubem ZŠ Pchery  
v rámci zpracování  
tématu Povrchové vody.

Výstižná  
mapa ne-
rostných 
surovin ČR, 
zpracovaná žáky 
z přírodovědné- 
ho klubu při ZŠ  
Pchery (téma 
Nerostné suro-
viny). 

 
ZŠ Luh, 

okr. Vsetín, 
Historie těžby nerostných 

surovin

Dalším poznatkem pro nás bylo, 
že v dávných dobách lidé většinou 
těžili pouze tolik surovin, kolik 
spotřebovali. S rozvojem lidské 
společnosti a zvyšováním poznatků 

o neživé přírodě stále vzrůstá těžba 
a využití surovin. Jejich ložiska, 
která až na některé výjimky vznikla 

v předchozích geologických dobách, však 
nejsou neomezená. Zásoby surovin se 
nereprodukují, případně vznikají 
velmi pomalu. V současné době 

těžíme nadbytek, což se 
projevuje velkou devastací 
naší přírody a krajiny. 



 
ZŠ Pchery, 

Cesta od středu 
sluneční soustavy  
až na její okraj

Jestliže jsme během 
tvorby minulého projektu 
zjistili, jak málo toho 
o naší sluneční soustavě 

a vesmíru víme, teď 
máme pocit, že 
nevíme skoro 

nic. 

Originální 
modely půd-
ních profilů 
vyhotovené 
přírodovědným 
klubem při ZŠ 
Pchery (zpra-
cování tématu 
Půda a voda).

 
 

ZŠ Kunovice, 
Sluneční soustava 

a Země

Naučili jsme se slova, 
o kterých jsme si nejprve 
mysleli, že se nám při 

jejich vyslovení zlomí jazyk 
(Mohorovičičova plocha 

diskontinuity). Pro nás bylo 
možná malým objevem, že jsme 

schopni při troše snahy 
a vedení vytvořit materiál 

i pro ostatní žáky 
školy. 



Skutečnými výtvarnými díly byly modely trilobitů  
a amonitů, které zhotovili členové přírodovědného klubu v ZŠ 
Pchery při vypracování tématu Vývoj organismů na Zemi.

ZŠ Pchery, 
Cesta od středu 
sluneční soustavy  
až na její okraj

Například zajímavou 
informací bylo, že Saturn 
má menší hustotu než voda, 
a proto by mohl v obrovském 
hypotetickém bazénu plavat 

na hladině. Dominika 
poznamenala, že proto 
má tedy kruh, aby 

se neutopil! 

 
ZŠ Česká 

Lípa, Historie 
těžby nerostných 

surovin

Nakonec se ukázalo, že měla paní 
učitelka pravdu. Těžba nerostných 
surovin nás obklopuje každý den, 
ať už to jsou historické památky, 
nová dlažba na náměstí, názvy 
měst nebo sklenice, kterou máme 
v kuchyni. Tohle téma nám přišlo 

poučné, protože nám ukázalo 
věci, kterých si normálně 
nevšímáme a nad kterými 

neuvažujeme.



 
 

ZŠ Pchery, 
Horniny a minerály

Všichni jsme se 
shodli na tom, že není 
nad neopracovanou krásu 
krystalů. A že křemen 
sice není diamant –  

ale je to pan 
nerost!
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