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Téma: MINERÁLY A HORNINY
Co se naučíme:

• zopakujeme si typické
ké znaky minerálů
minerál
• během vycházky se seznámíme s minerály a horninami v okolí školy
• zjistit některé
které údaje o těchto minerálech
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JMÉNO:

TŘÍDA:

DATUM:

úkol č. 1: Odpovězte na otázky
Jaký je rozdíl mezi minerálem a horninou?

Jakou barvu mají tyto minerály?
krevel

granát

ametyst

safír

malachit

jantar

křišťál

rubín

Spoj minerál s jeho využitím
bauxit
kalcit
siderit
opál
grafit
magnezit

šperkařství
výroba hliníku
protiskluzový prášek
žáruvzdorný vodič elektřiny
výroba oceli
výroba cementu

Co je to vryp a jak pomocí něj odlišíte zbarvený a barevný minerál?

Uveď nad text číslo minerálu na stupnici tvrdosti
korund - halit - křemen - mastek - živec (ortoklas) - diamant -kalcit
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úkol č.. 2: Minerály a horniny - biologická vycházka

Na biologické vycházce projděte
projd
místa vyznačená na mapě
ě a vyhledejte minerály,
horniny nebo kovy. Jejich přehled
př
najdete v rámečcích
cích pod textem. Zapište je do
patřičných štítků v mapě. Do rámečků
ráme
uveďte, v jaké formě
ě jste je našli a doplňte
dopl
i
pomocí učebnice
ce další náležitosti
Vápenec
Měď
Žula
nalezená forma:
ruda:
jiný název:
nalezená forma:

nalezená forma:
skupina hornin (vznik):

z jakých je minerálů:

další využití:
hlavní minerál:
další využití:

odlučnost:

Pískovec

Mramor

Křemen
řemen

nalezená
forma:

nalezená forma:

nalezená forma:

tvrdost:
odrůdy
ůdy (4 p
př.)

skupina hornin
(vznik):

skupina hornin
(vznik):

Zinek
ruda:
ruda
nalezená forma:

př. lokality v ČR
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význam a zdroj zinku
ve výživě::
výživ

