Metodicko-didaktický komentář

Mineralogie a petrografie
pro 9. ročník ZŠ
Mgr. Filip Kolbábek

ANOTACE: Vzdělávací materiál „Mineralogie a petrografie pro ţáky 9. ročníku ZŠ“
obsahuje výkladovou prezentaci (v prostředí SMART Notebook) k přírodopisu deváté
třídy základní školy, popřípadě příslušné třídy gymnázia. Prezentace je doplněna
tímto metodicko-didaktickým komentářem, citacemi a sadou pracovních listů k daným
tématům.
OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Ţák se seznámí se základními minerály a nerosty.
Rozpozná je podle jejich typických vlastností. Pozná jejich praktické vyuţití i místa
výskytu v České republice, popřípadě ve světě.
VZDĚLÁVACÍ
komentář

MATERIÁL:

prezentace,

CÍLOVÁ SKUPINA: ţáci 9. ročníku ZŠ

pracovní

listy,

metodicko-didaktický

Použité symboly:

aktivní odkaz na příslušnou kapitolu
minerálů či hornin

aktivní odkaz na pracovní list dané kapitoly
minerálů či hornin

aktivní odkaz „zpět“ na přehled kapitol
minerálů či hornin

aktivní odkaz na internetovou stránku

aktivní odkaz na pracovní list
„souhrnné opakování“
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Slide 2 z 57
Vysvětlení pojmů „mineralogie“ a „minerál“.

Slide 3 z 57
Přehled krystalových soustav
Krystal je pevná látka, omezena přirozenými rovinnými plochami. (Zimák, 1999)
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Slide 4 z 57
Přehled krystalových soustav

Slide 5 z 57
Fyzikální vlastnosti nerostů
1. Optické vlastnosti
a) Barva
x Je způsobena pohlcením určitých vlnových délek světla dopadajícího na
povrch minerálu.
x Bezbarvé minerály – nedochází k pohlcování vlnových délek (např. křišťál,
diamant).
x Barevné minerály – barva vzniká v atomech prvků, které jsou hlavní součástí
minerálu (např. modrý azurit, zlatožlutý pyrit).
x Zbarvené minerály – barva vzniká v atomech stopových prvků (příměsí).
Například jde o zelený smaragd (Cr) nebo červený rubín (Cr).
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b) Vryp
Vryp je barva prášku nerostu, která se zjišťuje rozetřením minerálu na
destičce z nepolévaného porcelánu, případně rýpáním do nerostu tvrdším
předmětem. (Zimák, 1999)
Například pyrit má vryp černý nebo hematit krvavě červený.
c) Propustnost světla
Propustnost světla je schopnost nerostu propouštět světelné paprsky.
(Zimák, 1999)
Průhledné minerály – přes tyto minerály čte přečíst text (např. křišťál).
Průsvitné minerály – přes tyto minerály lze spatřit hrubý obrys předmětu
(např. kalcit)
Neprůhledné minerály – nepropouští světlo vůbec (např. grafit).
d) Lesk
Lesk je způsobený odrazem světelných paprsků od minerálu.
Základními typy lesků jsou kovový, polokovový a nekovový.
Zejména podtypy nekovového lesku jsou značně rozmanité (diamantový,
hedvábný, lasturnatý, apod.).
Minerály bez lesku se označují jako mdlé (např. magnezit).

2. Štěpnost a lom
x Štěpnost je schopnost nerostu štípat se podle určitých rovin. (Zimák, 1999)
x Rozlišuje se štěpnost: velmi dokonalá, dokonalá, nedokonalá a velmi
nedokonalá.
x Pokud se minerály neštěpí dle ploch, mohou se nepravidelně lámat. Zde se
hovoří o lomu.
x Lom je typický zejména pro beztvaré (amorfní) nerosty (např. opál).
3.
x
x
x

Hustota
Hustota minerálu se definuje jako podíl jeho hmotnosti a objemu.
Vzorec: h = m/V [jednotka: g/cm3 nebo kg/m3].
Minerály dělíme dle hustoty na lehké (h < 2,95) a těžké (h > 2,95).

4. Tvrdost
x Tvrdost (značka T) je odpor nerostu vůči vnikání cizího tělesa. (Zimák, 1999)
x K určení tvrdosti se používá Moshova stupnice tvrdosti (viz. slide 6 a 7) nebo
rýpání tvrdších předmětů do měkčích nerostů.
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Slide 6 z 57
Moshova stupnice tvrdosti

Slide 7 z 57
Moshova stupnice tvrdosti
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Slide 8 z 57
Přehled systému minerálů
Barevné hvězdičky jsou aktivními odkazy na minerály příslušné kapitoly.

Slide 9 z 57
Zlato
Aktivní odkaz na PL č. 1 a slide 8.
Aktivní odkaz na
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_zlata –
rýžování zlata.
Aktivní odkaz na http://www.youtube.com/watch?v=cQVUSNGHLSs&feature=related
– největší valoun zlata na světě.
Doplnění:
x Zlato s obsahem stříbra mezi 15 až 50 % se nazývá elektrum.

-6-

x
x
x
x

Naleziště zlata v říčních usazeninách v ČR – Otava, Volyňka, Blanice či
Opava.
Naleziště zlata v říčních usazeninách ve světě – Klondike (Yukon, USA).
Ryzost zlata – 24 Kt (100 % Au, 0 % příměsi), 18 Kt (75 % Au, 25 % příměsi),
14 Kt (58,5 % Au, 41,5 % příměsi).
Je uchováváno jako měnová rezerva v centrálních bankách států, jeho cena je
určována burzovním trhem.

Slide 10 z 57
Stříbro
Aktivní odkaz na PL č. 1 a slide 8.
Aktivní odkaz na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_gro%C5%A1
– Pražský groš.
Doplnění:
x Stříbro vlivem vlhkosti koroduje do černé barvy (vrstvička sulfidu stříbřitého).
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Slide 11 z 57
Síra
Aktivní odkaz na PL č. 1 a slide 8.
Aktivní odkaz na http://www.youtube.com/watch?v=e4H4W0jiP2w – „Working Manˈs
Death“.
Doplnění:
x V ČR se síra vyskytuje na haldách uhlí (Ostravsko, Kladensko, Mostecko).

Slide 12 z 57
Diamant
Aktivní odkaz na PL č. 1 a slide 8.
Doplnění:
x 90 % světové produkce diamantů pochází z říčních a plážových sedimentů.
x Největší diamantový důl (Argyle) na světě se nachází v severozápadní
Austrálii. Již se zde vytěžilo 135 tun diamantů! Hloubka činí asi 600 metrů,
rozkládá se na ploše přibližně 45 hektarů.
x Diamant Cullinan byl rozřezán na 105 kusů (9 velkých a 96 malých diamantů).
Největší Cullinan I. se nazývá Star of Africa má hruškovitý tvar a je zasazen
do britského královského žezla.
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Slide 13 z 57
Grafit
Aktivní odkaz na PL č. 1 a slide 8.
Aktivní odkaz na http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr18.xml – Grafitový důl

Slide 14 z 57
Pyrit
Aktivní odkaz na PL č. 2 a slide 8.
Doplnění:
x Tzv. kyzové výpalky (odpad při výrobě kyseliny sírové) lze použít jako velmi
nekvalitní železnou rudu.
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Slide 15 z 57
Chalkopyrit
Aktivní odkaz na PL č. 2 a slide 8.
Doplnění:
x Minerály hydrotermálních ložisek vznikají ve spolupráci s horkými hlubinnými
roztoky, vyplňují pukliny hornin a často tvoří žíly.
x Skarny patří do kategorie přeměněných hornin (metamorfitů).
x Chilské doly Chuquicamata, Escondida a El Teniente jsou pravděpodobně
nejvýznamnější měděné doly na světě.
x Náběhové barvy (duhovatění) chalkopyritu je způsobeno zejména lomem,
ohybem a odrazem světelných paprsků.

Slide 16 z 57

- 10 -

Galenit
Aktivní odkaz na PL č. 2 a slide 8.
Doplnění:
x Před 75 lety byl galenit součástí rádií, tzv. krystalek.

Slide 17 z 57
Sfalerit
Aktivní odkaz na PL č. 2 a slide 8.

Slide 18 z 57
Antimonit, pyrhotin, markazit
Aktivní odkaz na PL č. 2 a slide 8.
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Slide 19 z 57
Halit
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Aktivní odkaz na http://cs.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut – Solná komora
Doplnění:
x Známé místo s nalezišti halitu je v okolí Salt Lake City (USA)
x Ve světě existuje více jak 300 nalezišť tohoto minerálu.
x Halit slouží k výrobě sodíku, sody či chloru.

Slide 20 z 57
Fluorit
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Doplnění:
x Fluorit se využívá pro výrobu čoček do dalekohledů nebo mikroskopů.
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Slide 21 z 57
Magnetit
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Doplnění:
x Je oxidem dvojmocného a trojmocného železa (viz. chemický vzorec).
x Magnetit je přitahován magnety a sám přitahuje malé železné předměty.
x Drobná ložiska páskovaných železných rud byla v minulosti těžena v okolí
Vernířovic na Šumpersku.
x Dodnes se využívá na výrobu kompasů.

Slide 22 z 57
Hematit
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
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Doplnění:
x Tabulkovitý hematit se označuje jako spekularit neboli železná slída.

Slide 23 z 57
Korund
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Doplnění:
x Bezbarvá odrůda korundu se označuje jako leukosafír.
x Červené zbarvení rubínu je způsobeno chromem, modré zbarvení safíru zase
titanem.
x Korund s tvrdostí 9 je druhým nejtvrdším nerostem po diamantu.
x Barma je světoznámým nalezištěm rubínů, Srí Lanka a indický Kašmír zase
safírů.

Slide 24 z 57
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Křemen
Aktivní odkaz na slide 8.

Slide 25 z 57
Křemen
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Aktivní odkaz na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pazourek – pazourek.
Doplnění:
x Hlavní horniny s hojným výskytem křemene jsou žula, pegmatit, pískovec,
křemenec, svor, rula či fylit.
x Zajímavou zelenou varietou ametystu je prasiolit, směs ametystu a citrínu se
nazývá ametrín.
x Komerčně prodávané citríny jsou velmi často tepelně upravené ametysty, kdy
při určité teplotě dochází k změně fialové barvy na žlutou až žlutohnědou.
x Kryptokrystalické formy (jejich krystaly nejsou patrné ani pod mikroskopem)
křemen jsou – kromě již zmíněných v tabulce – také chrysopras (sytě zelený),
karneol (žlutooranžový) onyx a sardonyx (bíločerný).
x Známá evropská naleziště pazourku leží v sedimentech průlivu La Manche,
v Dánsku a německém ostrově Rujana (více informací v odkazu).
x V regionu Moravskotřebovska se nachází (nedaleko obce Boršov) významné
naleziště červenozelených achátů a jaspisů.

- 15 -

Slide 26 z 57
Opál
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Doplnění:
x Lesknou se buď jako sklo, nebo jako vosk.
x Opálové náteky v okolí horkých pramenů se nazývají sintry.
x Opálové schránky mají prvoci mřížovci a rozsivky.

Slide 27 z 57
Bauxit, kassiterit, limonit, uraninit
Aktivní odkaz na PL č. 3 a slide 8.
Doplnění:
x Česká republika je významným těžařem uranu v Evropě (zejména na lokalitě
Dolní Rožínka u Bytsřice nad Pernštejnem).
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Slide 28 z 57
Kalcit
Aktivní odkaz na PL č. 4 a slide 8.
Doplnění:
x Kalcit v krasu – Český kras (Koněpruské jeskyně), Moravský kras (Punkevní
jeskyně, Sloupsko-šošůvská jeskyně), Javoříčský kras, Mladečský kras,
Jesenický kras, Pavlovské vrchy (jeskyně Na Turoldu).
x Kalcit lze dobře rozpoznat v reakci s kyselinou chlorovodíkovou – silné
šumění.

Slide 29 z 57
Aragonit
Aktivní odkaz na PL č. 4 a slide 8.
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Doplnění:
x Aragonit s čočkovitou stavbou se nazývá hrachovec (Karlovy Vary). Ukládá se
z horkých minerálních pramenů.
x Významný nalezištěm aragonitu v ČR jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně u
Hranic na Moravě.

Slide 30 z 57
Magnezit, dolomit, siderit
Aktivní odkaz na PL č. 4 a slide 8.

Slide 31 z 57
Malachit, azurit
Aktivní odkaz na PL č. 4 a slide 8.
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Slide 32 z 57
Baryt
Aktivní odkaz na PL č. 5 a slide 8.
Doplnění:
x Barytové odrůdy podobné květům růže se říká „barytové růže“.
x Baryt je hodně těžký, proto český název těživec.
x Využívá se i při výrobě ohňostrojů (zelená barva).

Slide 33 z 57
Sádrovec
Aktivní odkaz na PL č. 5 a slide 8.
Doplnění:
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Velké průhledné krystaly vykazují mimořádnou čistotu a nazývají se selenit
nebo také mariánské sklo, protože se dříve používaly jako náhrada za tabulky
skla před obrázky Panny Marie v kostelích. (Rüterová, 2011)
Pěkným využitím alabastru je model indického Tádž Mahálu v muzeu
v Moravské Třebové.

Slide 34 z 57
Apatit
Aktivní odkaz na PL č. 5 a slide 8.

Slide 35 z 57
Olivín
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.
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Doplnění:
x Hořčíková složka olivínu se nazývá forsterit, složka železa zase fayalit.
x Nejslavnější naleziště šperkařských olivínů je ostrov Topasos (Zebirget)
v Rudém moři.

Slide 36 z 57
Granáty
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.
Doplnění:
x Barevné variety grossularu: tsavorit – zelený, hesonit – červený.

Slide 37 z 57
Beryl
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.
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Slide 38 z 57
Turmalíny
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.

Slide 39 z 57
Amfiboly, pyroxeny
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.
Doplnění:
x Azbest je žáruvzdorný a dříve se používal k izolování budov. Ovšem pro lidský
organismus je velmi nebezpečný – tenká vlákna mohou při vdechnutí způsobit
v plících těžká onemocnění. (Rüterová, 2011)
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Slide 40 z 57
Slídy
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.
Doplnění:
x Muskovit a fuchsit se často využívají v kosmetice na výrobu třpytek.
x Známou slídou je rovněž cinvaldit. Podobně jako lepidolit je zdrojem lithia.
x Podobným minerál jako jsou slídy, je i mastek. Nejčastěji má šedozelenou
barvu, používá se k výrobě žáruvzdorné keramiky, papíru a kosmetiky. Velká
naleziště byla nedávno nalezena na Slovensku.

Slide 41 z 57
Živce
Aktivní odkaz na PL č. 6 a slide 8.
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Doplnění:
x Nejznámější alkalický živec se označuje jako ortoklas.
x Nejznámějším plagioklasem je albit.

Slide 42 z 57
Jantar
Aktivní odkaz na PL č. 6, PL č. 7 a slide 8.
Doplnění:
x Pryskyřice podobná jantaru (nalézaná v regionu Moravskotřebovska) se
nazývá valchovit.

Slide 43 z 57
Vysvětlení pojmů „petrografie“ a „hornina“.
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Slide 44 z 57
Přehled systému hornin.
Barevné hvězdičky jsou aktivními odkazy na horniny příslušné kapitoly.

Slide 45 z 57
Magmatity a jejich rozdělení
Doplnění:
x Plutonity se vytvořily z magmatu hlubších částí zemské kůry, popřípadě ve
svrchním plášti.
x Vulkanity vznikají z lávy na zemském povrchu.
x Žilné horniny (malá tělesa) nejčastěji vznikají v zemské kůře.
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Slide 46 z 57
Granit, gabro
Aktivní odkaz na PL č. 8 a slide 44.
Doplnění:
x Vybrané žulové masivy v ČR: masiv Českomoravské vrchoviny, masiv
Šumavy a Českého lesa, masiv Smrčin a Krušných hor, středočeský pluton,
krkonošsko-jizerský masiv, žulovský masiv.
x “Mrákotínská žula“ (Mrákotín u Telče) se označuje jako dvojslídý granit.

Slide 47 z 57
Bazalt, fonolit
Aktivní odkaz na PL č. 8 a slide 44.
Doplnění:
x Melafyrové dutiny vyplněné odrůdami křemene vznikly ze sopečných plynů.
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Známým místem s výskytem čedičů je Uhlířský vrch, Venušina sopka, Malý a
Velký Roudný u Bruntálu.
Bazalty s olivínem a melafyry lze u nás nalézt zejména v Podkrkonoší
(Kozákov u Semil, Smrčí u Železného Brodu).

Slide 48 z 57
Pegmatit
Aktivní odkaz na PL č. 8 a slide 44.
Doplnění:
x Maršíkov u Šumperka je známý výskytem pegmatitů s akvamaríny.

Slide 49 z 57
Sedimenty a jejich rozdělení
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Doplnění:
x Sedimenty vznikají na dně moří, jezer, řek i na souši.
x Základem vzniku sedimentů je zvětrávání (mechanické či chemické rozrušení
horniny).
x Přenos usazenin umožňuje zejména voda a vítr.
x Těleso usazené horniny se nazývá vrstva. Vrstva má svoji tloušťku neboli
mocnost. Více vrstev tvoří souvrství.
x Úlomkovité sedimenty jsou tvořeny různě velkými úlomky hornin, které mohou
být zpevněny (stmeleny) tmelem různých látek (jílů, písků apod.).
x Tmelové sedimenty jsou velmi jemnozrnné, v podstatě samotný tmel převládá.
x Organogenní sedimenty vznikají usazováním odumřelých těl živočichů a
rostlin (např. schránek a koster).

Slide 50 z 57
Slepenec, pískovec, křemenec
Aktivní odkaz na PL č. 9 a slide 44.
Doplnění:
x Jestliže má pískovec červenohnědé zbarvení, pravděpodobně obsahuje
značné množství hematitu.
x Další známé pískovcové útvary jsou Pravčická brána v NP České Švýcarsko a
Broumovské stěny v CHKO Broumovsko.
x Pískovec se také hojně využívá v kamenosochařství.
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Slide 51 z 57
Spraše, jílovec
Aktivní odkaz na PL č. 9 a slide 44.
Doplnění:
x Silně zpevnění jílovce se označují jako jílové břidlice.

Slide 52 z 57
Vápenec, dolomit
Aktivní odkaz na PL č. 9 a slide 44.
Doplnění:
x Vápno z vápenců se používá v zemědělství na neutralizaci kyselých půd nebo
ve vodohospodářství na neutralizaci kyselých vod.
x Některé krasové jeskyně v ČR: Punkevní, Koněpruská, Javoříčská, Sloupskošošůvská, Kateřinská, Balcarka, Šipka, Na Pomezí, Na Špičáku, Na Turoldu.
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Slide 53 z 57
Hořlavé sedimenty, travertin
Aktivní odkaz na PL č. 9 a slide 44.
Doplnění:
x Uhlí se rozděluje podle stupně prouhelnění (množství uhlíku) na lignit, hnědé
uhlí, černé uhlí a antracit. Prouhelnění je proces vzniku uhlí.
x V ČR se hnědé uhlí vyskytuje zejména v podkrušnohorských pánvích, černé
uhlí se těží v ostravsko-karvinské pánvi.
x Ropa se u nás vyskytuje na několika malých nalezištích na jižní Moravě.
x Ropa, zemní plyn a uhlí jsou tzv. fosilní paliva.
x Travertin se používá jako obkladový a dekorační kámen.

Slide 54 z 57
Metamorfity a jejich rozdělení
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Doplnění:
x Typickým znakem většiny metamorfitů je břidličnatost = rovnoběžné
uspořádání nerostů.
x Břidličnaté metamorfity se obecně označují jako krystalické břidlice.
x Důležitým faktorem vzniku metamorfitů je také čas.

Slide 55 z 57
Fylit, svor
Aktivní odkaz na PL č. 10 a slide 44.
Doplnění:
x Fylity s příměsí tuhy se označují jako grafitické fylity (černá barva), s příměsí
chloritu jako chloritické fylity (zelená barva).
x Typickým minerálem ve svorech je také smaragd (beryl).

Slide 56 z 57
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Rula, mramor
Aktivní odkaz na PL č. 10 a PL č. 11 a slide 44.
Doplnění:
x Růžovošedé zbarvení rul způsobují zejména velká růžová zrna živců.
x Z mramoru je hodné světově proslulých staveb, například Tádž Mahal v Indii
nebo městské opevnění Akropolis v Athénách.
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Aktivní odkazy.
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