9 StáŘí planety ZemĚ
Spoj čarou éry od nejstarší po nejmladší.

10 KŘížovka
TAJENKA:
Regionální geologická jednotka ve středních a jihozápadních Čechách
1) Kdo poprvé zavedl název Český kras. 2) Minerál, který tvoří horninu vápenec. 3) Geologický
útvar, který nalezneme v Českém krasu. 4) Název řeky, která protéká CHKO Český kras.
5) Jméno ducha bývalého německého důstojníka, který straší ve štolách Českého krasu.
6) Geologický proces, kterým byl ukončen geologický vývoj Českého krasu. 7) Jak se řekne
anglicky „DEVON“. 8) Zvíře, které je v logu CHKO Český kras. 9) Zvíře, které zimuje ve štolách
a jeskyních Českého krasu. 10) Typická hornina Českého krasu.
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Český kras na mapĚ

Kde na mapě České republiky naleznete
ký kras?
Chráněnou krajinnou oblast Český
Označte jej kroužkem.
Národní parky a CHKO Šumava
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Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
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2 Horniny Českého krasu
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Kterou z uvedených hornin nenaleznete v Českém krasu?
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Vyškrtněte jí.
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Projekt byl ﬁnancován z grantu
Středočeského kraje

Řešení:
1) Český kras na mapě
2) Horniny Českého krasu
u
c) žula, d) opuka, g) svorr
3) Zkameněliny Českého krasu
a) lilijice b) graptolit c) trilobit e) tentakulit
4) Nakresli trilobita
5) Vápenec
a) vyvřelá hornina, d) neobsahuje
zkameněliny, g) má sloupcovitou
odlučnost

7) Expozice
1 kotýské vápence, 2 slivenecké vápence,
3 hlavonožcový vápenec, 4 dvoreckoprokopské vápence, 5 chýnické vápence,
6 břidlice (kačácké vrstvy)
8) Horniny siluru a devonu
Silur – graptolitová břidlice, hlavonožcový
vápenec, bazaltový tuﬁt
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6) Geologické lokality

4

1

6

Devon – koněpruské vápence, loděnické
vápence, prachovec, dvorecko-prokopské
vápence, radotínské vápence
9) Stáří planety Země
Hadaikum –> Archaikum –> Proterozoikum –> Paleozoikum –> Mezozoikum –>
Terciér Kvartér
10) Křížovka
1. Petrbok, 2. kalcit, 3. silur, 4. Berounka,
5. Hagen, 6. vrásnění, 7. Devonian,
8. trilobit, 9. netopýr, 10 vápenec
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7 Expozice

ZkamenĚliny Českého krasu

Do schématu rozmístění hornin v expozici doplňte ke každému exponátu
správné číslo dle níže uvedené legendy.

Které z uvedených zkamenělin naleznete v Českém krasu?
Zakroužkujte.

prachovec
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chotečské
vápence
5 zlíchovské
vápence

suchomastské
vápence
koněpruské
vápence

4 Nakresli trilobita
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loděnické
vápence

řeporyjské
vápence
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Nápověda:

graptolitová
břidlice

bazaltový
tuﬁt

Krunýř trilobita lze rozdělit horizontálně na hlavový štít,
trup a ocasní štít a vertikálně na osní část a postranní laloky.
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Vápenec
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Vápenec je nejčastější hornina na území Českého krasu.
Škrtni co pro místní vápenec neplatí.

kotýské vápence
hlavonožcový vápenec
chýnické vápence
břidlice (kačácké vrstvy)
slivenecké vápence
dvorecko-prokopské vápence

8 Horniny siluru a devonu
Spoj čarou horniny, které patří do siluru a devonu.
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Geologické lokality

Do kroužku u fotograﬁe napiš správnou číslici.

1 Klonk u Suchomast

2 Kaňon Berounky

3 Hrad Karlštejn

4 Lom Kobyla

5 Velkolom Čertovy schody

6 Černé rokle u Kosoře

radotínské vápence
vápenec a břidlice
(požárské souvrství)

