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Nerosty jako součást neživé přírody
•
•
•
•
•

UHLÍ
VÁPENEC
KAMENNÁ SŮL
ŽULA
ŽELEZNÁ RUDA

Uhlí
Uhlí je důležitá surovina
používající se především jako
palivo. Z uhlí se dají vyrobit
umělá vlákna, léčiva, dehet
nebo barviva.Vzniklo v dávných
dobách ze zbytků rostlinných
těl. Základem byly hlavně
přesličky, plavuně a kapradiny,
které byly v té době velmi
mohutné. Tyto pralesy byly
postupně zaneseny vodou,
bahnem a pískem. Dřevo se
změnilo v uhlí. Uhlí těžíme v
povrchových, ale i hlubinných
dolech.

Druhy uhlí
• antracit – je nejkvalitnější uhlí, používá se
k vytápění
• černé uhlí – je mladší, ale také kvalitní
• hnědé uhlí – používá se k výrobě elektřiny
v tepelných elektrárnách, ale i v domácnostech
k vytápění
• lignit – nejméně kvalitní druh uhlí, používá se
výhradně v elektrárnách
• rašelina – je nejmladší uhlí, u nás se nepoužívá

Fotografie uhlí:

Antracit

Černé uhlí

Hnědé uhlí

Lignit

Rašelina

Těžba uhlí
Povrchové doly

Hlubinné doly

Těžba povrchová je jednodušší, uhlí
se nakládá přímo na vagóny v
lomech. U nás se tak těží hnědé uhlí
na Mostecku nebo Sokolovsku.

V hlubinných dolech je těžba náročná a
nebezpečná. Hlubinně se těží u nás na
Ostravsku. Jsou zde těžní věže, šachty,
těžní klece. V dolech pracují horníci,
denně sjíždějí těžní klecí i několik pater
pod zem, kde pneumatickou vrtačkou
nebo kombajnem dobývají uhlí.

Vápenec
Vápenec je nerost, který vznikl
ze schránek mořských živočichů,
jenž se usazovaly na mořském
dně v dávných dobách. Postupně
se přeměňovaly v kámen. Má
nejčastěji šedivou barvu, využívá
se hlavně ve stavebnictví jako
stavební kámen. V cementárnách
se vyrábí z vápence cement,
ve vápenkách se pálí vápno, které
se přidává do malty na stavbu
domů.

Kamenná sůl
Je to užitečný bezbarvý nerost,
který je měkký, dobře se
rozpouští ve vodě a má slanou
chuť. Je to důležitá surovina pro
lidi i zvířata, používá se
v potravinářském i chemickém
průmyslu. Solí se konzervují
potraviny, aby se nekazily.
Nedostatek soli způsobuje
nechutenství a únavu. Sůl
potřebují nejen lidi, ale i zvířata.
Těží se v solných dolech nebo se
získává odpařením z mořské vody.

Žula
Žula je nerost zbarvený
do šeda. Využívá se především
jako stavební kámen,
na chodníky, schody,
obrubníky, pomníky a desky
na obklady zdí.

Železná ruda
Železná ruda se těží v
povrchových nebo hlubinných
dolech a ve vysokých pecích se
z ní taví železo, které
potřebujeme na výrobu
mnoha věcí.
Máme tři druhy železa:
• měkká ocel (hřebíky, dráty,
plechy, apod.)
• tvrdá ocel (nože, pružiny,
ozubená kola, apod.)
• litina (mříže, radiátory, roury,
apod.)

Shrneme si, co jsme se dozvěděli:
Doplň následující věty:
Uhlí vzniklo z ………………………………… . Nejkvalitnější je …………………. .
Uhlí se využívá hlavně jako …………………… .
Vápenec vznikl ze ……………………………………………………………. . Využívá se
hlavně k výrobě …………………………, přidává se do ………………………….. .
Sůl kamennou používáme k uchovávání ………………………. . Žula se
používá na ……………………. , …………………… i ……………………………….. .
Ze železné rudy se ve vysokých pecích taví ……………………….. . Máme
3 druhy železa. Z měkké oceli se vyrábí ………………… a …………………….. .
Z litiny se vyrábí ……………… a ……………………………. .
Nápověda:
Mříže, radiátory, pravěkých stromů, antracit, schránek mořských živočichů, palivo, cementu, malty, potravin,
železo, chodníky, obrubníky, pomníky, hřebíky, plechy.

Kontrolujeme správnost:
Uhlí vzniklo z pravěkých stromů . Nejkvalitnější je
antracit . Uhlí se využívá hlavně jako palivo.
Vápenec vznikl ze schránek mořských živočichů.
Využívá se hlavně k výrobě cementu, přidává se do
malty. Sůl kamennou používáme k uchovávání
potravin. Žula se používá na chodníky , obrubníky
i pomníky . Ze železné rudy se ve vysokých pecích
taví železo . Máme 3 druhy železa. Z měkké oceli se
vyrábí hřebíky a plechy. Z litiny se vyrábí mříže
a radiátory.

Urči, co je to za nerost:

žula

antracit

kamenná sůl

lignit

rašelina

Odpověz na otázky:
1. K čemu se používá uhlí?
2. Kde se u nás těží uhlí?
3. Používáte doma kamennou sůl a k čemu?
4. Máte doma nebo v okolí něco ze žuly?
5. Podívej se po třídě. Je něco ve třídě vyrobeno
ze železa?
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