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Téma: Významné horniny   

Cíl laboratorní práce 
Cílem laboratorní práce je určování vybraných hornin a jejich vlastností. Studenti prověří vzájemný vztah fyzikálních a 

chemických vlastností hornin. Na základě struktury a textury posoudí podmínky vzniku a zařazení hornin. Během laboratorní 

práce tak studenti prakticky prověří základní vlastnosti vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Dle 

charakteristických vlastností žáci posoudí možnosti využití vybraných hornin. 

Zároveň budou plněny očekávané výstupy ŠVP oblasti Člověk a příroda ve výsledcích experimentální práce a zformuje v něm 

závěry, k nimž dospěl. Dále plníme průřezové téma Environmentální výchova: Člověk a prostředí, Člověk a zdraví. 

Konkrétní úkoly 
1. Pomocí uvedeného postupu zjistěte vlastnosti vyvřelých hornin. Naučte se rozlišovat tyto horniny. 
2. Pomocí uvedeného postupu zjistěte vlastnosti sedimentárních hornin. Naučte se rozlišovat tyto horniny.  

3. Pomocí uvedeného postupu zjistěte vlastnosti metamorfovaných hornin. Naučte se rozlišovat tyto horniny. 

4. Uveďte využití hornin, vyplňte pracovní list a vypracujte závěr. 

Časová náročnost: 
90 minut, je nutno žákům připravit materiál, žáci pracují s PL 

Potřebné pomůcky: 
 Vyvřelé horniny: žula, gabro, znělec, čedič 

 Horninotvorné minerály: augit, amfibol, křemen, muskovit, biotit, živec 
 Sedimentární horniny: klastické slepence, brekcie, jílovce, prachovce, pískovce, kaolín, opuka, štěrky, 3 druhy písku 

(pouštní, říční, křemenný) 

Uhelná řada, živičná řada, organický vápenec, travertin, vápenec krasového původu 

 Metamorfované horniny: mramor, fylit, svor, rula 

 4 Petriho misky, 5% HCl, kapátko, binokulární lupa, ruční lupa 

Příprava a postup 
1. Připravte si příslušné horniny z petrologických sbírek.  

2. Dále připravte horninotvorné minerály vyvřelých hornin. 

3. Vzorek ropy přeneste do zkumavky, aby byla dobře pozorovatelná. 

4. Pro důkaz CaCO3  si připravte 4 Petriho misky na vápenec, mramoru, travertinu a krasový vápenec. 

5. Studenti musí být poučeni s prací s kyselinou, pracují v pracovním plášti. 

6. Je nutné seznámit studenty s prací s binokulární a ruční lupou 

7. Připravte si 9 pracovních míst, studenti pracují ve dvojici 
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Pracoviště Úkol číslo Náplň 

                 A 1 a, b, c  žula, gabro – horninotvorné minerály, sloh a  stavba  

                 B 1 d vyvřelé horniny  –  žula, gabro, znělec, čedič  

                 C 2 a  úlomkovité sedimenty, určování 

                 D 2 b úlomkovité sedimenty – opuka, kaolín 

                 E 2 c  písky – říční, křemenný, pouštní 

                 F 2 d  důkaz složení CaCO3 – krasový vápenec, organický vápenec, travertin, 

mramor 

                 G 2 e  uhelná řada – antracit, černé a hnědé uhlí, lignit, rašelina 

                 H 2 f živičná řada – ropa, ozokerit, dehet 

               CH 3 metamorfované horniny – rula, svor, fylit 
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