
Přírodopis – od 30. 3. do 3. 4. 

9. B 

Nezapomeňte, že do 17. 4. máte odevzdat referát, můžete mi ho poslat na email 

hlobilova@zs-zelatovska.cz  

 

Nové učivo: kapitola 14 – Suroviny – budoucnost a vliv na životní prostředí (str. 64 – 65) 

 

SUROVINY 

Vyhledej v přístupných zdrojích (literatura, atlasy, internet) informace, které doplníš do textu: 

(prosím, doplnění proveď odlišnou barvou, aby se mi to lépe kontrolovalo, a pak mi to pošli 

na výše uvedenou adresu do konce týdne. Berte to jako práci s textem na přijímačky ) 

Fosilní …….. je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých 

…………. těl nebo zbytků planktonu za nepřístupu ………. Řadí se sem především …….., 

………. plyn a uhlí.  

Rašelina a …….. vznikají ukládáním ………….. materiálu ve vrstvách až několik metrů 

mocných. V České republice se těží …….  …….. v hlubinách na ……….. a na Kladensku. 

Nejkvalitnější typ se nazývá ………. Hnědé uhlí je geologicky …….. než černé uhlí. Těží se 

……… v Severočeské a Sokolovské pánvi. Nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí se 

nazývá ………. a jeho ložiska se nacházejí na jižní ………. 

Přeměnou planktonu vzniká tekutá …….., ………. plyn a vzácně i pevný ………... Na našem 

území se nachází jen malá ložiska ropy a zemního …….. v blízkosti …………. Naši spotřebu 

těchto surovin pokrývá ………. z jiných zemí, hlavně z ………... 

Energii můžeme získávat v …………. elektrárnách z uranu, který těžíme ve formě ……….. 

(uraninit) v Dolní …………. V současné době se velmi diskutuje o bezpečnosti provozu 

jaderných elektráren a hlavně o bezpečném uložení použitého, silně radioaktivního ……….. 

V ………. i na Moravě se po mnoho století těžily rudy. Pro současnost jsou tato ložiska malá 

a neekonomická, proto jsou ………. doly uzavřené. …….. získáváme hlavně recyklací nebo 

je nahrazujeme novými slitinami a …………. materiály. Z historie jsou známá naleziště 

………..  u města Jílové u Prahy. ……….. těžili naši předkové hlavně v ……... Hoře, ………, 

Jáchymově a v Příbrami. 

Největší nerostné ……….. ČR tvoří ………. suroviny – ………., jíly, ………, sklářské 

………., vápenec. Stoupá také využívání čistého ………… pro výrobu ………. vláken , která 

se používají při přenosech informací.  
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