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•

žák třídí přírodniny na živé a neživé
rozumí pojmům horniny a nerosty a ví, kde se nacházejí
třídí horniny podle vzniku na vyvřelé, usazené a přeměněné
ke každé skupině uvede alespoň jeden příklad
jmenuje názvy některých nerostů
vyluští křížovku

Horniny a nerosty
Pracovní list
1. Roztřiď do tabulky.
živočichové, slunce, voda, rostliny, vzduch, houby, horniny, nerosty, lidé
živá příroda

neživá příroda

2. Napiš, kde všude na Zemi nalezneme horniny a nerosty.
__________________________________________________________
3. Spoj čarou druh horniny s popisem vzniku.
vznikly rozpadem a usazením jiných
hornin nebo odumřelých těl rostlin
a živočichů
vznikly ochlazením a následným
ztuhnutím rozžhavené horniny,
která pronikla do vyšších chladnějších
vrstev zemského povrchu nebo přímo
na povrch

vyvřelé horniny

přeměněné horniny

vznikly přeměněním jiných hornin
vlivem vysokých teplot a tlaku ve
velkých hloubkách pod zemí

usazené horniny

4. Ke každému druhu hornin napiš název alespoň jedné horniny.
Horniny vyvřelé - ______________________
Horniny usazené - _____________________
Horniny přeměněné - ___________________

Obr. 1

5. Z přesmyček vylušti názvy nerostů.
MENKŘE ____________________
VECŽI _____________________
DASLÍ
LŮS

____________________
_____________________

6. Vylušti křížovku.
Tajenka: místa, kde se těží horniny.

Obr. 2

1. Nerost, který je součástí žuly. Má podobu lesklých šupin.
2. Přeměněný vápenec. Dá se dobře leštit. Vytesávají se z něho sochy.
3. Nejrozšířenější nerost u nás. Bývá součástí hornin. Může mít různé
barvy. Bezbarvý, čirý se nazývá křišťál.
4. Podzemní dutiny, které vznikají působením vody na vápencové skály.
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TAJENKA: ________________________

Horniny a nerosty
Řešení
1. Roztřiď do tabulky.
živočichové, slunce, voda, rostliny, vzduch, houby, horniny, nerosty, lidé
živá příroda

neživá příroda

živočichové

slunce

rostliny

voda

houby

vzduch

lidé

horniny
nerosty

2. Napiš, kde všude na Zemi nalezneme horniny a nerosty.
na povrchu pevnin, na dně jezer, moří a oceánů
3. Spoj čarou druh horniny s popisem vzniku.
vznikly rozpadem a usazením jiných
hornin nebo odumřelých těl rostlin
a živočichů

vyvřelé horniny

vznikly ochlazením a následným
ztuhnutím rozžhavené horniny,
která pronikla do vyšších chladnějších
vrstev zemského povrchu nebo přímo
na povrch

přeměněné horniny

vznikly přeměněním jiných hornin
vlivem vysokých teplot a tlaku ve
velkých hloubkách pod zemí

usazené horniny

4. Ke každému druhu hornin napiš název alespoň jedné horniny.
Horniny vyvřelé – žula, čedič
Horniny usazené – pískovec, vápenec
Horniny přeměněné – mramor, břidlice

Obr. 1

5. Z přesmyček vylušti názvy nerostů.
MENKŘE

KŘEMEN

VECŽI

ŽIVEC

DASLÍ

SLÍDA

LŮS

SŮL

6. Vylušti křížovku.
Tajenka: místa, kde se těží horniny.

Obr. 2

1. Nerost, který je součástí žuly. Má podobu lesklých šupin.
2. Přeměněný vápenec. Dá se dobře leštit. Vytesávají se z něho sochy.
3. Nejrozšířenější nerost u nás. Bývá součástí hornin. Může mít různé
barvy. Bezbarvý, čirý se nazývá křišťál.
4. Podzemní dutiny, které vznikají působením vody na vápencové skály.
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