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PLANETI

PLANETI: 

1. MERKUR

2. VENERA

3. ZEMLJA

4. MARS

5. JUPITER 

6. SATURN

7. URAN

8. NEPTUN

9. PLUTON



ZEMLJA

• Ena izmed 9 planetov, ki krožijo okoli Sonca.

• Stara je 4600 milijonov let.

• Podatke o njenem nastanku najdemo s 
proučevanjem kamnin, iz katerih je zgrajena.

• Raziskovanje kamnin in razmer ter potek 
dogodkov, pri katerih so nastale- raziskujejo 
GEOLOGI.

• Nauk o Zemlji je GEOLOGIJA.



• Zemljo sestavljajo plašč, skorja in jedro.

• Notranje jedro je trdno, okoli je zunanje 
jedro, ki je tekoče.

• Plašč je gnetljiv in skorja trda.

• Čim bolj se približujemo središču Zemlje, tem 
bolj narašča temperatura in tlak.

• Zaradi visokega tlaka je notranje jedro trdno.

• Notranje jedro tvorita ŽELEZO in NIKELJ.



• Naš planet je bil najprej iz razžarjene tekoče 
snovi, ki jo imenujemo MAGMA.

• Najstarejše kamnine so nastale z 
ohlajevanjem magme na površini Zemlje.

• KAMNINE so nenehno podvržene spremembam

• Na površini Zemlje preparevajo zaradi. 
temperaturni sprememb pod vplivom sonca, 
kemijskih reakcij z vodo ter drobljenja 
kamnin pri zmrzovanju vode v razpokah.



VRSTE KAMNINE

GLEDE NA NASTANEK:

• MAGMATSKE KAMNINE

• SEDIMENTALNE KAMNINE

• METAMORFNE KAMNINE

• S prostim očesom vidimo, da kamnine sestavljajo 
majhna in različna zrnca to so MINERALI.

• Kamnine so naravni skupek zrnc enega ali več 
mineralov.

• Kamnine sestavljajo različni minerali v različnih 
količinah, zato imajo kamnine različne lastnosti.



VRSTA KAMNINE LASTNOSTI

MAGMATSKE KAMNINE Nastale pri ohlajanju magme; 

najpogosteje so to trde kamnine; 

razlikujemo globočnine in predornine.

SEDIMENTALNE KAMNINE Nastale so z usedanjem drobcev 

kamnin in mineralov ali iz vode 

izločenih mineralov; navadno so v 

plasteh; v njih najdemo ostanke

nekdanjih organizmov (fosili); 

večinoma nimajo velike trdote.

METAMORFNE KAMNINE Nastale so s spremembo magmatskih 

kamnin in usedlin zaradi visokega tlaka

in visoke temperature. Navadno so to 

trde kamnine, v katerih so vidni drobni 

kristalčki.





MAGMATSKE KAMNINE

• Magma v notranjosti Zemlje se neprestano giblje.

• Pri izbruhu vulkana je del ostane v notranjosti, del pa 
prodre na površino Zemlje.

• Iz magme, ki se strdi v notranjosti zemeljske skorje, 
nastanejo kamnine- GLOBOČNINE, najbolj znan je 
GRANIT.

• GRANIT je zelo trda kamnina, zato ga uporabljajo za 
cestne robnike, kocke za tlakovanje cest, obloge hiš, 
spomenike.

• Sestavljajo ga KREMEN in drugi minerali. Kremen je zelo 
trd in precej razširjen mineral v zemeljski skorji.

• Pri nas granita ne pridobivajo, imamo pa kamino 
podobno GRANODIORIT.





• Iz magme, ki prodre iz notranjosti Zemlje na 
površje ali blizu površja in se tam hitro ohladi 
in otrdi, nastanejo PRODORNINE.

• Najbolj znana predornina je BAZALT.



SEDIMENTALNE KAMNINE

• Pri preperevanju se kamnine in minerali drobijo v 
manjše delce.

• Potoki in reke jih prenašajo v obliki proda, peska 
in gline v morja in jezera, kjer se skupaj z 
minerali, izločenimi iz vode, usedajo na dno.

• Iz njih nastanejo kamnine, ki jih imenujemo 
SEDIMENTALNE KAMNINE.

• V vodnih okoljih živi vrsta organizmov s trdnimi 
skeleti, v sedimentnih kamninah pogosto najdemo 
njihove ostane-FOSILE.





• Pri nas je najbolj razširjena sedimentna 
kamnina APNENEC. Največ ga je na Krasu in v 
Alpah. V njem prevladuje mineral KALCIT.

• Največ apnenca nastaja na dnu plitvih morji.



• Ob strugah rek in na bregovih alpskih jezer pa 
so pogoste sedimentne kamnine.

• KONGLOMERAT, BREČA IN PEŠČENJAK.



METAMORFNE
KAMNINE
• Zaradi premikov celinskih in oceanskih plošč se 

starejše kamnine pogrezajo globje v zemljsko skorjo; 
tam so izpostavljene visokim temperaturam in 
tlakom<, pri tem se spremenijo.

• Iz starejših magmatskih kamnin in tudi sedimentnih 
kamnin nastanejo METAMORFNE KAMNINE.

• Pri nas poznamo MARMOR, ki je iz različnih primesi in 
različnih barv; je manj odporen na mehanske vplive 
kot granit in ga lažje žgemo in oblikujemo.

• Poznamo tudi SKRILAVCE vrsta kamnin na Pohorju.



KAKO KAMNINAM IN MINERALOM 
DOLOČAMO TRDOTO

• Bistvena lastnost mineralov in kamnin je 
njihova trdota.

• Zaradi velike trdote uporabljajo veliko kamnin 
v gradbeništvu, minerale pa kot brusila in za 
rezanje različnih trdih mineralov.

• Trdoto mineralov določamo s Mohsovo trdotno 
lestvico.

• Najmehkejši je mineral lojevec, najtrši pa 
diamant.




