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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální
vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275

Název programu

Do vesmíru a zase zpátky

Název vzdělávací instituce

IQLANDIA, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 10, 460 12 Liberec

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Votruba

Datum vzniku finální verze
programu

25. 8. 2021

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy

4

Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

Žáci 4. a 5. ročníků ZŠ

Délka programu

16 hodin

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Program je zaměřený na propojení formální výuky ve škole,
v planetáriu a v interaktivním prostředí science centra. Program má
podpořit žáky v porozumění nejbližšímu okolí planety Země
a astronomickým jevům, které můžeme na Zemi pozorovat.

Tvůrci programu

Mgr. Anna Jassová, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, Mgr. Lukáš
Durda

Odborný garant programu

www.iqlandia.cz

Mgr. Lukáš Durda

Odborní posuzovatelé

3

Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Program je složen z 6 vyučovacích hodin, které probíhají ve škole, na něž navazují 2 návštěvy science
centra (každá trvá 5 hodin). Při těchto 2 návštěvách science centra žáci absolvují 1 laboratorní blok
s pokusy demonstrujícími různé jevy týkající se vesmíru, výukový program v planetáriu a v expozicích
prozkoumají na velkých interaktivních exponátech různé úkazy týkající se planety Země a jejího
postavení ve Sluneční soustavě.

1.3 Cíl programu
Žáci si při účasti na programu ověří a upevní při praktických činnostech teoretické poznatky získané ve
škole. Propojí se tak formální výuka ve škole s činnostmi v science centru, kde probíhá výuka
neformálním způsobem. V laboratoři mají žáci možnost získat praktické dovednosti při práci
s jednoduchými pomůckami, v planetáriu mohou z nové perspektivy nahlédnout na různé vesmírné
úkazy a děje. V expozicích science centra mohou žáci na velkých interaktivních samoobslužných
exponátech prozkoumat další jevy a děje, které lze vztáhnout k tématům vesmír a planeta Země. Cílem
programu je, aby se neformální výuka v science centru stala aktivitou, která navazuje na výuku ve škole
a propojuje teoretické znalosti z učebnic s praktickými činnostmi.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost práce s digitálními
technologiemi, Schopnost učit se.
Při všech blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při níž musí vzájemně komunikovat, diskutovat
a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům předkládány texty různé délky
a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika pokusy, které si sami
aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni splnit zadané úkoly. Důležitou součástí
všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu, jeho přesné provedení podle instrukcí
v daném pořadí a ovládnutí pomůcek potřebných pro bádání. Žáci by měli také teoreticky ovládnout
a prakticky si vyzkoušet zásady bezpečného zacházení s různými druhy pomůcek.
Schopnost práce s digitálními technologiemi je posilována také při většině tematických bloků.
V planetáriu zažijí žáci ukázku velmi moderní technologie, která umí zobrazovat noční oblohu
v reálném čase. V expozicích se žáci setkají s dotykovými obrazovkami, které ukrývají buď doplňující
informace nebo návod. Ve škole mají k dispozici pro výuku tablety, které mohou využívat pro
vyhledávání informací nebo pro používání různých výukových aplikací.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti se učit. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.
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1.5 Forma
Program je založen na prolínání klasické výuky ve škole a aktivních forem výuky v science centru.
Aktivity jsou založeny zejména na skupinové práci, možnosti diskutovat vzájemně o svých názorech,
a hlavně na badatelsky orientované výuce. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení, na konci programu
mají možnost prezentovat výsledky své činnosti.

1.6 Hodinová dotace
Program se skládá ze 16 hodin rozdělených do 2 různých aktivit:
•
•

6 samostatných vyučovacích hodin se odehrává ve škole. Nejvhodnější se jeví zařazení těchto
hodin na začátek programu, aby proběhla teoretická příprava na praktické činnosti. Případně
se hodiny dají rozdělit na 2 části, které budou realizovány vždy před návštěvou science centra.
Následují 2 návštěvy science centra po 5 hodinách, při nichž žáci pracují ve skupinách
v laboratoři, v planetáriu i v expozicích. Každá z návštěv je zakončena společnou diskuzí nad
proběhlými aktivitami a prezentací vlastních výsledků.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je připraven pro jednu třídu 4. – 5. ročníku ZŠ , tedy pro 20 – 30 žáků. Při některých aktivitách
v science centru jsou žáci rozděleni na 2 poloviny, které se při činnostech střídají. V rámci těchto
polovin pracují žáci intenzivně ve skupinách 2-3 osob.

1.8 Metody a způsoby realizace
V průběhu programu jsou využity různé výukové metody. Žáci pracují ve skupinách i samostatně, jsou
pro ně připraveny praktické aktivity. V rámci formální výuky probíhá frontální vyučování, výklad
i praktické činnosti ve skupinách.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1: Do vesmíru a zase zpátky – výuka ve škole – 6 hodin
Součástí programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli žáci seznámit se základní
teorií o planetě Zemi a jejím postavení ve Sluneční soustavě.
Téma č. 1: Slunce – 1 hodina
Seznámení se Sluncem jako vesmírným tělesem. Žáci prozkoumají postavení Slunce ve Sluneční
soustavě, jeho základní charakteristiky a možnosti, jak můžeme Slunce ze Země pozorovat.
Téma č. 2: Měsíc a jeho fáze – 1 hodina
Jaký je rozdíl mezi měsícem a Měsícem? V jakých podobách můžeme vidět Měsíc ze Země
a jaké měsíce mají ostatní planety ve Sluneční soustavě?
Téma č. 3: Hvězdy a souhvězdí – 1 hodina
Žáci získají přehled o tom, co jsou hvězdy, jaká souhvězdí mohou pozorovat na noční obloze
a proč je užitečné se na noční obloze orientovat.
Téma č. 4: Sluneční soustava – 1 hodina
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Žáci se seznámí se všemi planetami Sluneční soustavy a naučí se rozlišovat jejich různé
charakteristiky.
Téma č. 5: Vesmír – 1 hodina
Žákům bude představena v současnosti nejvíce přijímaná teorie o vzniku vesmíru a také celá
řada významných vědců historie, kteří se vesmírem zabývali.
Téma č. 6: Člověk dobývá vesmír – 1 hodina
Historie výprav člověka do vesmíru - seznámení se základními pojmy a nejvýznamnějšími
osobnostmi, které jsou spojeny s vykročením člověka mimo planetu Zemi.

Tematický blok č. 2: Do vesmíru a zase zpátky – 1. návštěva science centra - 5 hodin
Během 1. návštěvy science centra se zaměřením na téma Do vesmíru a zase zpátky se žáci
1 třídy rozdělí na 2 poloviny, které absolvují stejný program v opačném pořadí, a na závěrečnou
část programu se opět spojí do 1 skupiny. V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší ve dvojicích
až trojicích na připravených stanovištích různé jednoduché vesmírné experimenty, v expozicích
je čekají pracovní listy s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních exponátů.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Během laboratorního bloku si žáci ve dvojicích vyzkouší na různých stanovištích jednoduché
experimenty, které jim pomohou vysvětlit některé vesmírné děje a úkazy.
Téma č. 2: Experimentování v expozicích Geo a Geolab – 2 hodiny
Žáci dostanou pracovní listy s úkoly, které je zavedou k interaktivním exponátům v expozici
Geo a Geolab. Tam si mohou vyzkoušet desítky velkých interaktivních modelů, odpovědět na
otázky z pracovního listu a dále se věnovat samostatného bádání.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Aby si žáci ověřili, zda našli správné odpovědi na položené otázky a zda správně vyřešili
předložené problémy, mají možnost při společném závěru diskutovat o tom, jak se jim
pracovalo, které úkoly pro ně byly obtížnější, které naopak jednoduché a mohou porovnat své
zkušenosti s ostatními.
Tematický blok č. 3: Do vesmíru a zase zpátky – 2. návštěva science centra - 5 hodin
Při 2. návštěvě science centra se zaměřením na vesmír zůstávají žáci společně v 1 skupině po
celou dobu návštěvy, nedělí se. Absolvují komentovaný živý program v planetáriu a v expozici
Kosmo je poté čekají další pracovní listy s otázkami, na něž odpoví pomocí interaktivních
exponátů.
Téma č. 1: Program v planetáriu – 2 hodiny
V planetáriu je pro žáky připraven komentovaný živý program o planetě Zemi a jejím postavení
ve vesmíru a také film s vesmírnou tematikou.
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Téma č. 2: Experimentování v expozici Kosmo – 2 hodiny
Žáci pomocí pracovních listů, zaměřených na expozici Kosmo, prozkoumají Sluneční soustavu
zase trochu jinak. K dispozici jsou jim také velké interaktivní exponáty.
Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Vyhodnocení celého programu, ověření odpovědí na položené otázky i sdílení dojmů, které
v žácích prožité aktivity zanechaly, to vše je obsahem poslední hodiny programu Do vesmíru
a zase zpátky. Tato poslední část programu se odehrává v učebně a žáci mají možnost
diskutovat, sdílet své zážitky a také vyplní závěrečný evaluační dotazník k celému programu.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro tematický blok č. 1 ve škole jsou potřeba tablety s přístupem na internet, psací potřeby a vytištěné
výukové materiály. Pro tvorbu modelu Sluneční soustavy jsou potřeba polystyrenové koule různých
velikostí a barvy. Pro výtvarnou činnost u tématu vesmír jsou zapotřebí barvy a čisté nápojové kartony.
Tematické bloky č. 2 a 3 se odehrávají v science centru, jehož součástí jsou velké interaktivní exponáty
demonstrující různé jevy týkající se Země a vesmíru. Pro laboratorní aktivity je nutné mít k dispozici
laboratorní nádobí, skleněný hranol, provázek, lžíci, jednoduché kuchyňské chemikálie (voda, olej,
tekuté mýdlo, potravinářská barviva, jedlou sodu, kyselinu citrónovou).
K laboratorním úlohám je potřeba mít pro každou skupinu vytištěné pracovní listy s podrobně
popsanými úkoly, do nichž budou žáci zaznamenávat své výsledky měření.

1.11 Plánované místo konání
Část programu se bude odehrávat ve škole v klasické učebně, další část v laboratoři, v planetáriu
a v expozicích science centra.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Vzhledem k tomu, že v České republice funguje síť science center, je možné propojit výuku ve škole
s programem v science centru nejen pro školy v dojezdové vzdálenosti od Liberce, ale také pro školy
z širokého okolí Brna, Plzně či Ostravy. Část laboratorních aktivit se dá uskutečnit kdekoliv
v laboratorních podmínkách s příslušnými pomůckami. Vzhledem k obsáhlosti tematiky programu Do
vesmíru a zase zpátky je možno přizpůsobit obsah konkrétním možnostem dalších realizátorů
a požadavkům jiných školních skupin. Důležité je propojení výuky ve škole s obsahem neformálního
vzdělávání, které probíhá s využitím vybaveného prostředí a nákladnějších pomůcek, jež není možné
vybudovat a pořídit na každé škole.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů/lektorů: 2 (neformální vzdělávání) + 1 (formální vzdělávání)
Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory
Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně
odvodů
z toho

Předpokládané náklady
6000,250,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

0,-

Náklady na zajištění prostor

3000,-

Ubytování, stravování a doprava účastníků

0,-

Doprava účastníků

0,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

z toho
Náklady na učební texty

2625,Příprava, překlad, autorská práva apod.

0,-

Rozmnožení textů – počet stran: 30/žák

2625,-

z toho
Režijní náklady

z toho

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

0,Stravné a doprava organizátorů

0,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

0,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady

0,-

Odměna organizátorům

0,11625,465,-

8

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Program bude po finálním schválení zveřejněn na portále www.RVP.cz. Zároveň bude finální podoba
programu zveřejněna na webu www.iQLANDIA.cz na adrese
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/do-vesmiru-a-zase-zpatky
Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. vztahující se k tomuto
vzdělávacímu programu a jeho přílohám jsou autorským dílem tvůrců programu, pochází z volně
dostupných databází bez povinnosti citace nebo jsou použity z webu shutterstock.com.
V kapitolách 4 a 5 tohoto dokumentu jsou uvedeny seznamy odkazů na jednotlivé materiály, které jsou
samostatně stažitelné a využitelné.
Všechny materiály včetně autorských obrázků a fotografií vytvořené v rámci programu jsou k dispozici
pod licencí Creative Commons 4.0.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1: Do vesmíru a zase zpátky - výuka ve škole – 6 hodin
2.1.1 Téma č. 1: Slunce – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
sešit, psací potřeby, kreslicí karton formát A3, pastelky, tablet pro každého žáka či pro dvojici žáků
Podrobně rozpracovaný obsah
Na začátku hodiny si zahrajeme hru „Hádej, kdo jsem“. Myslím si nějaké slovo a vaším úkolem bude
postupnými otázkami typu ANO/NE zjistit, jaké slovo si myslím. Až odhalíte slovo, na které myslím,
budete znát téma dnešní hodiny.
Žáci pokládají různé otázky: „Je to živé? Je to malé? Je to na Zemi?“ Postupně odhalí, že myšleným
slovem je Slunce.
Chvilku to trvalo, ale zjistili jste, že dnes se budeme věnovat Slunci.

Do sešitu si každý nakreslete Slunce jako žlutou kouli a místo paprsků si každý ke Slunci napište
informace, které o Slunci znáte. Čím víc informací budete mít, tím více paprsků bude mít vaše sluníčko.

Teď se rozdělte do 5 skupin a překreslete Slunce na karton formátu A3. Do společného sluníčka napište
všechny informace, které jste samostatně vymysleli. Společná sluníčka budou mít mnohem více
paprsků než sluníčka, na kterých jste pracovali samostatně.
Následně můžete porovnat, jestli ostatní skupiny vymysleli ještě nějakou informaci o Slunci, na kterou
jste nepřišli nebo si na ni nevzpomněli.
Nyní si pustíme krátkou prezentaci o Slunci, kde uvidíte i detailní záběry Slunce, které pořizují
astronomové pomocí speciálních dalekohledů a sond.

Ukázka několika slidů z prezentace:
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Informace, které jste společně zjistili při výrobě sluníčka, i ty, které jste se dozvěděli z prezentace, si
zapište do sešitu.
Nyní bude následovat aktivita s tablety. Na chodbě a ve třídě je rozmístěných 5 papírových proužků.
Na každém z nich je napsaná věta.
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Až věty najdete, přepište si je do sešitu.
V sešitě tedy budete mít následující věty:

Teplota na povrchu Slunce je až ____________________________ ° C.
Hmotnost Slunce je ________________________ krát větší než hmotnost Země.
Průměr Slunce je __________________ krát větší než průměr Země.
Rychlost světla je _____________________ km za 1 sekundu.
Na Zemi světlo ze Slunce doputuje za ___________________ minut.
Než jste si přepsali věty do sešitu, objevilo se na chodbě a ve třídě 5 QR kódů. Když je pomocí tabletů
přečtete, zjistíte, že obsahují čísla. Společně zkuste rozřadit čísla do jednotlivých vět.

Až se ve skupině shodnete, společně si provedeme kontrolu vašich odpovědí.
Na konci hodiny zjistíme, jak se vám dnes pracovalo a která část hodiny pro vás byla nejpřínosnější
a která vás nejvíce bavila.
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2.1.2 Téma č. 2: Měsíc a jeho fáze – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
sešit, psací potřeby, tablet pro každého žáka nebo do dvojice, sluchátka, pět kartiček s matematickými
příklady, kódovací tabulka k příkladům, pracovní list s otázkami k naučnému videu pro každého žáka,
učebnice s textem o slapových silách
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes zjistíte téma dnešní hodiny díky zahřívací aktivitě, kdy procvičíte nejen své mozky, ale i svá těla.
Ve třídě jsou na 5 místech umístěny kartičky se zadáním 5 matematických příkladů. Vaším úkolem bude
všechny kartičky najít. Když kartičku najdete, musíte si zapamatovat příklad, který je na kartičce
napsaný. Příklad pak vypočítáte do sešitu v lavici. Následně využijete kódovací tabulku, kterou najdete
vepředu u tabule, a získáte tak 5 písmen. Pokud je správně seřadíte, získáte téma dnešní hodiny.

Kódovací tabulka

Tématem dnešní hodiny je tedy Měsíc.
Možná jste slyšeli o NASA v USA. Je to Národní úřad pro letectví a vesmír. V Evropě existuje také
kosmická agentura, která se jmenuje ESA. Kromě toho, že se podílí na výzkumu vesmíru, její další funkcí
je popularizace astronomie a kosmonautiky. A tak můžeme na webových stránkách ESA najít
nejrůznější materiály a videa, která dětem ukazují, jak vypadá a funguje vesmír kolem nás. Dnes se na
tabletech podíváte na video Paxi a náš Měsíc, ale doma pak můžete prozkoumat i další videa, která se
věnují jiným tématům.
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Na tabletech zadejte do vyhledávače heslo „Paxi a náš Měsíc" a najde se vám video na následující
adrese: https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk
Video trvá 5 minut, a než jej začnete se sluchátky sledovat, pročtěte si otázky v pracovním listě, který
si nyní rozdáme. Měli byste se pokusit zodpovědět co nejvíce otázek.

Po sledování videa si společně projdeme odpovědi na otázky a doplníte si odpovědi, které jste
nestihli zaznamenat z videa. Vyplněný pracovní list si vlepíte do sešitu.
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Dále budeme pokračovat v práci s tablety. Otevřete si aplikaci Moon Phase Calendar. Tato aplikace
umožňuje zjistit, v jaké fázi se nachází Měsíc pro pozorovatele na severní polokouli a lze zadávat různá
data v minulosti nebo v budoucnosti.
Zjistěte, kdy bude nejbližší úplněk, nov, v jaké fázi bude Měsíc na vaše narozeniny, případně v jiné
datum.
Vaším dlouhodobým úkolem bude sledovat na obloze Měsíc a alespoň jednou za 3 dny si poznamenat
jeho fázi. Ve škole si pak za měsíc pomocí aplikace Moon Phase Calendar zkontrolujeme, jestli bude
souhlasit vaše pozorování a informace v aplikaci.
Ve zbylém čase se ještě společně zamyslíme nad tím, jak Měsíc ovlivňuje život na Zemi. Pokud jste byli
u moře, slyšeli jste možná o odlivu a přílivu. Přečteme si nyní kousek textu z učebnice a zkusíme zjistit,
co vlastně jednotlivé pojmy znamenají.
„Země a Měsíc se navzájem přitahují. Měsíc působí na vodní hladinu oceánů a moří. Tomuto působení
říkáme slapové síly. Jejich důsledkem jsou slapové jevy – příliv a odliv.“ (Hravá přírodověda 5: Člověk
a jeho svět – učebnice. Praha: Taktik, 2017. 80 s. ISBN: 978-80-7563-044-5.)

Zkuste odpovědět na následující otázky k textu a své odpovědi zapište do sešitu:
1.
2.
3.
4.

Co znamená pojem „slapové síly“?
Vyjmenuj slapové jevy.
Co je odliv?
Co je příliv?
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Než skončíme, shrneme si ještě, co jsme se dnes o Měsíci dozvěděli.
Na úplný závěr hodiny si ještě dáme rychlou zpětnou vazbu, jak se vám dnes pracovalo. Použijeme náš
známý semafor.

2.1.3 Téma č. 3: Hvězdy a souhvězdí – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
sešit, psací potřeby, tablet pro každého žáka či pro dvojici žáků (možno méně), pro každou skupinu žáků
hromádka s 8 dílky rozstříhaného obrázku souhvězdí, pro každou skupinu mazací tabulka s fixem nebo
papír
Podrobně rozpracovaný obsah
Na začátku hodiny budete dnes pracovat ve skupinách. Rozdělte se do čtveřic, každá skupina si ve třídě
najde své místo a dostanete mazací tabulku a fix.

Postupně zazní otázky a odpovědi na ně pište na tabulku. Za každou správnou odpověď dostanete
1 dílek obrázku. Pokud netrefíte správnou odpověď hned napoprvé, máte další pokusy. Otázky se také
budou týkat vesmíru, ale nevztahují s k dnešnímu tématu.
Až budete mít ve skupině všechny dílky obrázku, společně je složte a obrázek vám prozradí téma dnešní
hodiny. Toto téma nevykřikujte, ale opět jej napište na tabulku.
Pojďme tedy na otázky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nejmenší planeta sluneční soustavy.
Největší planeta sluneční soustavy.
Jediná doposud známá planeta, na které existuje život.
Velmi chladná, zelenomodrá planeta.
Planeta s hustou atmosférou. Také se jí říká Večernice nebo Jitřenka.
Planeta obklopená výraznou soustavou prstenců.
Rudá planeta.
Nejmenší z plynných planet.

Všichni jste nakonec dospěli ke správným odpovědím, takže už víte, jaké bude téma dnešní hodiny.
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Pojďme nyní společně zkusit zjistit, jaké informace už o tématu hvězdy a souhvězdí máme.
Připraveny jsou některé základní otázky:
1.
2.
3.
4.

Co je hvězda?
Co je souhvězdí?
Jaká souhvězdí znáš?
K čemu nám souhvězdí pomáhají?

Zjistili jsme, že toho o hvězdách i o souhvězdích víte spoustu.
Nyní se pojďme společně podívat na krátkou prezentaci, která nám informace o hvězdách
a souhvězdích shrne a zároveň se podíváme na tvary některých nejznámějších souhvězdí.
Ukázky jednotlivých obrazovek z prezentace:

18
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Nyní budete ještě chvíli pracovat s tablety. Spusťte připravenou aplikaci Sky Map, která slouží
k pozorování oblohy. Také díky ní můžeme identifikovat objekty na obloze, hvězdy, planety apod.

Pomocí této aplikace vyhledejte na obloze souhvězdí, pět si jich vyberte a zakreslete do svého sešitu.
Ukázka souhvězdí zakreslených v aplikaci Sky map.

Do konce hodiny už stihneme jen krátké shrnutí dnešní hodiny a máte prostor pro případné otázky.
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2.1.4 Téma č. 4: Sluneční soustava – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
sešit, papír, psací potřeby, pastelky, vytištěná doplňovačka pro každého žáka, 9 polystyrenových koulí
představujících jednotlivé planety a Slunce, velký papír s nakreslenými oběžnicemi
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes začneme samostatným úkolem pro každého z vás. Abyste odhalili téma dnešní hodiny, dostanete
připravenou doplňovačku a vaším úkolem bude zodpovědět správně co nejvíce otázek. Pokud zjistíte,
že některou odpověď neznáte, budete mít za chvíli prostor pro vzájemné sdílení svých odpovědí se
spolužáky, aby každý z vás dospěl ke správné odpovědi.

Slunce je složeno z plynů, převážně vodíku a
Slunce je
Plynný obal Země se nazývá
Slunce je _________________ než Země.
Slunce je __________________sluneční soustavy.
Je všude kolem nás.
Slunce je složeno převážně z ________________a hélia.
Obrovská exploze energie a světla, při které začal existovat vesmír, se nazývá _____________ třesk.

x
Astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce.
Místo na povrchu Slunce s nižší teplotou se nazývá sluneční ___________________.
Naše galaxie e jmenuje ________________ dráha.
Antonymum ke slovu malý.
Hvězda, která je středem sluneční soustavy
Prudký výbuch ve sluneční atmosféře – sluneční ___________________.
Slunce je složeno z _______________________, převážně vodíku a hélia.
Slunce je zdrojem ________________ a světla.

Tématem dnešní hodiny je tedy Sluneční soustava.
Nyní budete pracovat na myšlenkové mapě k tomuto tématu. S tvorbou myšlenkových map jsme se již
setkali, takže víte, že k hlavnímu tématu Sluneční soustava budete postupně přidávat podtémata, která
s ní souvisí.
Své myšlenkové mapy budete postupně doplňovat, takže pracujte s prostorem tak, aby se vám na vaši
mapu vešlo více informací.
Po vytvoření základu vaší myšlenkové mapy si společně prohlédneme prezentaci s podrobnějšími
informacemi o různých planetách Sluneční soustavy. Do svých myšlenkových map si můžete doplnit
informace, které vás zaujmou a zdají se vám důležité.
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Ukázky slidů prezentace:

22

23

24

25

Informací o jednotlivých planetách Sluneční soustavy máte nyní hodně, pojďme si teď ale vyzkoušet,
jak vlastně fungují planety dohromady. Nedokážeme znázornit vzdálenosti jednotlivých planet, ty jsou
ohromné, ale můžeme si alespoň trochu přiblížit, jak složitý je pohyb všech planet Sluneční soustavy
dohromady.
Využijeme polystyrenové koule různé velikosti, které jste v rámci výtvarné výchovy přetvořili na
planety, a vymodelujeme s nimi jednoduchých model Sluneční soustavy. Využijeme k tomu
připravenou podložku s předkreslenými oběžnými drahami jednotlivých planet.
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Podařilo se vám zjistit něco o pohybu jednotlivých planet? Můžete samozřejmě také využít informace
o planetách, které jste získali na začátku hodiny.
Protože planet je ve Sluneční soustavě pouze 8, postupně se prostřídejte a vyzkoušejte namodelovat,
jak rychle se planety otáčí kolem své osy i kolem Slunce. Z informací o planetách víte, že ne všechny
planety mají stejný směr otáčení nebo stejnou délku roku.
Po této akční aktivitě si ještě shrneme celou hodinu a dáme prostor zvídavým otázkám, pokud ještě
nějaké máte.

2.1.5 Téma č. 5: Vesmír – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
sešit, psací potřeby, tabule, fix, tablet s přístupem na internet do skupiny, text o vesmíru pro každého
žáka, tabulka metody I.N.S.E.R.T pro každého žáka, rozložená a vysušená krabice od mléka natřená
černou barvou smíchanou s trochou jaru nebo tekutého mýdla, špendlík nebo kružítko
Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešní hodině se budeme zabývat tématem, které zajímá většinu z vás. Dlouho jsme už nehráli vaši
oblíbenou šibenici, takže navrhuji, že dnešní téma odhalíte právě pomocí šibenice. Kdo zkusí uhádnout
první písmeno? A další? …
Vidíte, že se nám už rýsuje slovo VESMÍR. Zvládli jste odhalit slovo ještě před postavením šibenice,
takže to dnes byla celkem lehká hádanka.

Každý budete nyní pracovat s úryvkem textu o vesmíru z učebnice. Rozdejte si nakopírované
texty a také tabulky, do nichž budete průběžně zaznamenávat, co v textu je pro vás známého či naopak
známého. Máte také prostor pro zaznamenání myšlenek, se kterými nesouhlasíte a také pro uložení
pojmů, o nichž se chcete dozvědět více.
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Jakmile budete mít pročtený text a do tabulky doplněné své poznámky, společně si projdeme
prezentaci se základními informacemi o vesmíru a následně budete moci vyhledávat chybějící
a doplňující údaje na internetu.
Ukázky několika slidů z prezentace:
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Známe už hodně informací o vesmíru, pojďme si nyní trochu odpočinout a využít krabice od mléka,
které jsme připravili v rámci pracovních činností.
Každý z vás si vezměte jeden obal od mléka pomalovaný černou barvou. Taky budete potřebovat
silnější špendlík, případně kružítko a můžete začít. Do tmavé vrstvy barvy vyškrábejte libovolné tvary,
nejlépe takové, aby vám z nich postupně vznikl vesmír.
Až budete mít své vesmíry hotové, vystavíme si je na naší výtvarné síti.
Pokud nám zůstane ještě do konce hodiny nějaký čas, zvládneme i opakovací otázky, které nám
připomenou, na čem jsme dnes v hodině pracovali.
Otázky na závěr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jak označujeme obrovskou explozi energie a světla, při které začal existovat vesmír?
Vyjmenuj tři vědy, které se zabývají zkoumáním vesmíru.
Jak se nazývá naše Galaxie?
Můžeme mléčnou dráhu pozorovat?
Kdy a kde můžeme Mléčnou dráhu vidět?
Jmenuj vědce, kteří se zajímali o vesmír?
Řekni nám údaj, který pro tebe byl dnes nejzajímavější.
Která aktivita v hodině Tě bavila nejvíce?
Jak se Ti dnešní hodina líbila?
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2.1.6 Téma č. 6: Člověk dobývá vesmír – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
Sešit, psací potřeby, vytištěné pracovní materiály pro žáky
Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešní hodině nás čeká závěrečné téma o vesmíru. Přesné znění zjistíte, když vyřešíte úkol Vetřelec.

Nyní už víte, že se dnes budeme zabývat dobýváním vesmíru a výpravami lidí do kosmu. Seznámíte se
s nejznámějšími lidmi, kteří do kosmických výprav v historii promluvili a společně budeme diskutovat
o tom, co je pro vesmírné výpravy potřeba.
Ukázky některých slidů z prezentace:
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Máte nyní základní informace o tom, jak a kdy se první lidé dostali do vesmíru.
Další aktivitou, které se nyní budeme věnovat, je Pravda nebo lež. Každý z vás dostane tabulku se šesti
tvrzeními. Rozhodnete, která jsou pravdivá a která lživá, a zakroužkujete příslušné písmeno. Ze
zakroužkovaných písmen vám vyjde tajenka, kterou můžete i nakreslit. Chybná tvrzení je potřeba
opravit.
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Nyní už se blížíme ke konci hodiny, a proto si ještě položíme pár otázek. Společně určitě vymyslíme
odpovědi a na závěr si zhodnotíme dnešní hodinu.
Otázky ke shrnutí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objasni pojmy kosmonaut a skafandr.
Kdo byl první živý tvor ve vesmíru?
Kdo byl Jurij Alexejevič Gagarin?
Jak se jmenoval kosmonaut, který jako první stanul na Měsíci a jaké byl národnosti?
Kdo nebo co byl Sputnik 1?
Vysvětli pojem Mir.
Jaké vlastnosti má mít podle tebe kosmonaut?
Kdo z Vás by chtěl letět de vesmíru a proč?
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2.2 Tematický blok č. 2: Do vesmíru a zase zpátky – 1. návštěva science centra –
5 hodin
2.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
Mars - výroba oxidu uhličitého (jedna sada):
2x kádinka, 2x lžička, špejle, čajová svíčka, zapalovač, jedlá soda, kyselina citronová
Slunce - rozklad světla (jedna sada):
optický hranol, pastelky
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes pro vás máme připravena stanoviště, na nichž budete experimentovat. Rozdělíte se do skupin
a dostanete do každé skupiny pracovní listy. Na nich najdete instrukce ke stanovištím, která jsme pro
vás připravili.
Stanoviště si na začátku práce stručně představíme a následně budete pracovat samostatně. Pokud
budete potřebovat s čímkoliv pomoci, je vám k dispozici realizátor programu.

35

36

37

2. hodina
Forma a bližší popis realizace
Druhá hodina v laboratoři je pokračováním první hodiny s využitím stejným pomůcek a pracovních
listů.
Metody
Viz předchozí hodina
Pomůcky
Viz předchozí hodina
Podrobně rozpracovaný obsah
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2.2.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích Geo a Geolab – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě na vás čeká 7 úkolů, které byste měli splnit. Úkoly jsou rozděleny do
několik skupin – pozorování, experimentování, odhad a ověření teorie. Pracovat můžete samostatně
nebo ve skupinkách.
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2. hodina
Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě na vás čeká 7 úkolů, které byste měli splnit. Úkoly jsou rozděleny do
několik skupin – pozorování, experimentování, odhad a ověření teorie.
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozici Geolab nekončí. Kromě 7 stanovišť, která
jsou součástí pracovního listu, máte možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat další interaktivní
exponáty. Můžete při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů je dokonce
spolupráce s další osobou nutná.

43

44

2.2.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
Vypracované pracovní listy, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty máte
vyplněné pracovní listy, do nichž jste zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, abyste si byli jistí,
že jste postupovali správně a že jste pochopili jednotlivé úkoly. Proto si nyní postupně projedeme se
všemi jednotlivé otázky a úlohy a formou diskuze porovnáme výsledky jednotlivých skupin.
Dostaneme také prostor pro sdílení svých zážitků. Mnozí z vás se poprvé setkali s demonstrací
některých jevů a potřebujete se ujistit, že jste vše správně pochopili. Možná vás napadly doplňující
otázky, které přesahují rozsah připravených úloh a zde máte prostor pro vyslovení těchto otázek či
vyjasnění nejasností.
V tomto bloku na vás také čeká evaluační dotazník, který vám nabídne prostor pro hodnocení
jednotlivých částí programu.
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2.3 Tematický blok č. 3: Do vesmíru a zase zpátky – 2. návštěva science centra –
5 hodin
2.3.1 Téma č. 1: Program v planetáriu – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
modely planet Sluneční soustavy a Slunce
otočná židle a model Měsíce
Podrobně rozpracovaný obsah
Vítáme vás v našem planetáriu. Dnes se společně proletíme naší sluneční soustavou, podíváme se na
chvíli I do vesmíru a take nezapomeneme na Měsíc.
Na úvod se podíváme dále od naší planety – ukážeme si vzdálený vesmír a docestujeme k naší planetě.
Vidíte galaxie – skládají se z miliard hvězd. Hvězdné ostrovy, kterých jsou ve vesmíru miliardy. Vidíme
i naši galaxii Mléčnou dráhu. Jsou v ní miliardy hvězd, nejvíce jich je v jejím středu. Vidíme naše Slunce
– vidíte, že nejsme ani uprostřed galaxie, ani na okraji. V naší galaxii je zhruba 200 – 300 mld. hvězd –
představte si plavecký bazén naplněný pískem – hvězd v naší galaxii je tolik, jako zrnek písku v bazénu.
Přilétáme ke Sluneční soustavě (SS). Vidíme planety SS s oběžnými drahami. Letíme k Zemi. Čím je naše
planeta výjimečná? Je to DOPOSUD jediný objekt, na kterém jsme objevili přirozený život. Je zde voda,
ale ve vesmíru je vody mnoho. Ostatní planety jI mají ve formě ledu, páry nebo pod povrchem. A u nás
na Zemi je voda v kapalném skupenství. Je to díky tomu, že jsme v té správné vzdálenosti od Slunce
a panuje zde optimální teplota.
Nad sebou můžeme pozorovat vznik SS – v disku tvořeném z plynu a prachu se tvoří hvězda a budoucí
planety. Můžeme vidět, jak to mohlo vypadat na počátku zrození Slunce a ostatních planet; i naši
planetu, jak mohla vypadat kdysi.
Nyní se budeme věnovat Slunci. Sdělíme si základní charakteristiku i to, jak je na tom v porovnání
s jinými hvězdami co do velikosti, hmotnosti a teploty.
Jiné hvězdy než Slunce můžeme vidět na noční obloze. Řekneme si, jaká souhvězdí jsou v tuto dobu
viditelná. Myslíte si, že vypadají souhvězdí jinak třeba z nejvzdálenější planety SS? Podíváme se na
hvězdy od planety Neptun a řekneme si něco o této planetě.
Budeme létat mezi planetami, ale tušíte, jak malé jsou jejich rozměry proti jejich vzájemným
vzdálenostem? Postavíme si tu pro názornost živý model SS. Nejprve si vezměte modely planet
a Slunce, a poté seřaďte modely tak, jak jdou planety postupně za sebou ve skutečnosti. Zkuste se pak
postavit i tak, že bude model odpovídat i z hlediska poměrů vzdáleností od Slunce. K tomu potřebujete
znát vzdálenosti planet v astronomických jednotkách.
V této vzdálenosti, kde se nachází Neptun, je velmi chladno, což umožňuje vznik plynných planet. Ve
SS jsou čtyři plynní obři. Podíváme se postupně na Uran, Saturn a Jupiter a řekneme si o nich zajímavá
fakta.
Blíže Slunci mohly vzniknout pouze kamenné planety. Přijdete na to, proč? Proletíme hlavním pásem
planetek a navštívíme postupně všechny kamenné planety a sdělíme si o nich zajímavá fakta.
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Mnohé z planet mají své družice, přirozené, i lidmi vyrobené umělé. Ukážeme si umělé družice Země,
včetně ISS, a poté se podíváme i na přirozenou – tedy Měsíc. Ten je k Zemi přivrácen stále stejnou
stranou a od Země se v průběhu miliard let stále vzdaluje. To má vliv na zpomalování rotace Země –
tušíte proč?
Ukážeme si experiment – zkuste se posadit na židli, roztočit se a střídavě natahovat a krčit nohy.
Rychlost rotace se bude měnit podle toho, jak daleko máte nohy od těla. Čím dále od těla, tím pomalejší
je rotace. V reálu je Měsíc pro Zemi totéž, co pro nás v tomto experimentu naše nohy – čím je dále od
Země, tím se Země otáčí pomaleji – Země a Měsíc jsou spojeny gravitační silou.
Ve SS jsou i další objekty – podíváme se i na trpasličí planety a komety. Navštívíme Pluto, které bylo
donedávna klasickou planetou, a další trpasličí planety. Dále se můžeme setkat s kometami a řekneme
si něco o jejich stavbě.
Poznali jsme hlavní tělesa SS a nyní je prostor pro případné dotazy nejen ke SS.

2. hodina
Pomůcky
pracovní listy pro žáky
psací potřeby
Forma a bližší popis realizace
Po prohlídce vesmíru se podíváme do nedávné historie. Budeme společně sledovat animovaný
dokumentární snímek zachycující souboj o vesmír mezi SSSR a USA. Tento film zachycuje zásadní
momenty, jako vypuštění Sputniku 1 a 2, let J. Gagarina a A. Leonova, lety k Měsíci a přistání na něm,
výzkum Měsíce a Marsu, budování vesmírných stanic a letů raketoplánů. Dotkne se i meziplanetárních
sond a prvních komerčních letů do vesmíru. Jsou zde k vidění detailní animace modelů techniky, pořad
je doplněn o zvukové záznamy palubní komunikace vybraných událostí (v originálním jazyce).
Během pořadu pozorně poslouchejte, protože budete následně pracovat s pracovním listem, který
obsahuje otázky, na něž zazněly odpovědi ve filmu. Zkuste si otázky přečíst předem, abyste pak
v komentáři k filmu věděli, které informace budete potřebovat.
Po skončení pořadu mají žáci prostor pro dotazy k tématu kosmonautika. Následně pracují s pracovním
listem, který se váže ke zhlédnutému snímku.
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2.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Kosmo – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
Pracovní listy určené pro konkrétní expozici, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě na vás čeká 6 úkolů, které byste měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Kosmo. Pro případ nejasností,
dotazů nebo potřeby podrobnějšího vysvětlení se obracejte na přítomné realizátory programu.
Otázky a úkoly se týkají následujících exponátů:
•
•
•
•
•

Fáze Měsíce
Zploštění na pólech
Měsíční zrcadlo
Planety
Kosmická váha

U každého exponátu se nejdříve zastavte a prozkoumejte jeho funkci. Můžete pracovat samostatně
nebo ve skupinách. Správné odpovědi budeme společně probírat v závěru dnešního dne.
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2. hodina
Pomůcky
Interaktivní exponáty
Podrobně rozpracovaný obsah
Po splnění úkolů z pracovního listu máte možnost prozkoumat další exponáty v expozici Kosmo.
Můžete zkoumat samostatně nebo vytvořit menší skupinky a diskutovat přímo u jednotlivých
exponátů, co vlastně demonstrují.
Můžete zevnitř na vlastní kůži prozkoumat model přistávacího modulu Sojuz, v němž se vracel
z vesmíru první československý kosmonaut Vladimír Remek.
Také můžete vyzkoušet planetární vozítko Mars Rover, v němž se možná časem budou lidé pohybovat
po povrchu planety Mars.
Zkoumat můžete také sluneční aktivitu či povrch Měsíce.
Věnovat se můžete i stavbě různých molekul, které třeba někde ve vesmíru existují.
Nezapomeňte na prozkoumání vlastností různých planet sluneční soustavy.
Než skončí pobyt v expozici Kosmo, sejdeme se na jednom místě expozice a představíme si exponáty,
které se vám zdály nejzajímavější. Je možné, že někdo z vás se nedostal ke všem exponátům, takže
budete mít ještě chvíli na vyzkoušení toho, co si navzájem doporučíte.
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2.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
Vypracované pracovní listy, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
Po dvouhodinových aktivitách v planetáriu a v expozicích s velkými interaktivními exponáty máte
vyplněné pracovní listy, do nichž jste zaznamenávali výsledky své práce. Je potřeba, abyste si byli jistí,
že jste postupovali správně a pochopili předloženou problematiku podle zadání. Proto si nyní projdeme
postupně se všemi jednotlivé otázky a úlohy a formou diskuze porovnáme výsledky jednotlivých
skupin.
Budete mít také prostor pro sdílení svých zážitků a dojmů.
Vyplňovat budete také krátký evaluační dotazník, který vám nabídne prostor pro hodnocení
jednotlivých částí programu.
V případě dotazů jsou vám k dispozici realizátoři programu.
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3 Metodická část
Cíl programu
Cílem programu je seznámit žáky s vesmírem, zejména s oblastí Sluneční soustavy a nejbližším okolím
planety Země. Žáci by měli porozumět základům fungování Sluneční soustavy a také by měli zvládnout
popsat jednotlivé části Sluneční soustavy.
Téma Vesmír je součástí RVP, ve školách je mu věnován čas během výuky přírodovědy většinou během
4. nebo 5. ročníku. Často jsou však informace o vesmíru žákům ve školách předávány pouze formou
čtení textů a zápisu informací, doplněných obrázky, do sešitu.
Nezbytná teorie
Základní teorie potřebná k provedení vzdělávacího programu je součástí např. učebnice
Přírodověda 5: člověk a jeho svět z nakladatelství Nová škola MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef
TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011. Duhová řada. ISBN
9788072893010.
Dalším zdrojem základních informací může být také učebnice Země ve vesmíru 5: člověk a jeho svět:
rozmanitost přírody. HOLOVSKÁ, Helena. Země ve vesmíru 5: člověk a jeho svět: rozmanitost přírody.
Vyd. 2., upr. Všeň: Alter, 2010. ISBN 978-80-7245-165-4.
Vstupní předpoklady pro program
Program je určen žákům 4. nebo 5. ročníků základní školy, kteří se dle ŠVP ve škole zabývají tématem
vesmír.
Pro provedení programů je potřeba mít k dispozici materiální vybavení – jednoduché pomůcky na
pokusy, zázemí science centra a také je vhodné zařadit do programu návštěvu planetária.
Programy se odehrávají uvnitř budovy, takže jsou nezávislé na počasí.
Realizátory programu ve školní části by měli být učitelé přírodopisu, kteří mají znalosti potřebné pro
provedení žáků připravenou školní částí programu.
V rámci neformálního vzdělávání by realizátorem programu měl být člověk, kterému je blízká
astronomie, a kromě vysvětlení teorie je schopen také připravit laboratorní stanoviště. Při samotné
realizaci programu musí být realizátor programu schopen reagovat na dotazy žáků i na jejich potřeby
při obsluze stanovišť.
Přínos neformálního vzdělávání
Propojení aktivit ve škole a v science centru umožní učitelům doplnit teoretickou výuku praktickými
činnostmi, které jsou ve škole z velké části nerealizovatelné.
Díky připraveným praktickým stanovištím s možností vlastního samostatného pozorování získají žáci
praktickou zkušenost s laboratorními postupy, s řešením zadaných úkolů i možnost vytvořit si teorie,
které vzápětí mohou díky vlastnímu bádání potvrdit nebo vyvrátit.
Na velkých exponátech a v planetáriu mají žáci možnost vizualizovat si některé informace a také mají
možnost prakticky si ověřit některé znalosti, které získali ve škole.
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Rozvíjené kompetence včetně konkrétního způsobu jejich rozvíjení
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost práce s digitálními
technologiemi, Schopnost učit se.
Při všech tematických blocích je žákům nabídnuta skupinová práce, při které musí vzájemně
komunikovat, diskutovat a sdílet své nápady a postupy. Během všech částí programu jsou žákům
předkládány texty různé délky a náročnosti, které musí být schopni přečíst s porozuměním.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika různými
experimentálními postupy, které si sami aktivně vyzkouší a musí je úspěšně zvládnout, aby byli schopni
splnit zadané úkoly. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu,
jeho přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
Žáci by měli také teoreticky ovládnout a prakticky si vyzkoušet zásady bezpečného zacházení s různými
typy pomůcek.
Při všech činnostech během programu je posilována kompetence schopnosti učit se. Žákům jsou
předkládány různé typy úloh, které by měly posílit jejich schopnost učení v budoucím životě. Vzhledem
ke změně prostředí mimo klasickou výuku ve škole jsou žáci lépe motivováni k samostatnému
objevování nových postupů a posilování svých znalostí.
Vhodné modifikace programu i s ohledem na účastníky se SVP
Žáci s SVP většinou potřebují individuální tempo při různých aktivitách během vzdělávacího programu.
Pokud víme, že žák s SVP se zúčastní programu, je vhodná konzultace s vyučujícím, který dítě zná.
Předem se s učitelem může domluvit, v čem by mohl nastat problém a jak mu předejít. V případě, že
má dítě s SVP přiděleného asistenta, je žádoucí seznámit předem asistenta s obsahem programu, aby
jím mohl provést dítě s SVP tak, aby dítě bylo schopno zúčastnit se co největší části aktivit.
Možné komplikace a problémy, řešení nestandardních situaci
Vzhledem k sestavení programu z části, která se odehrává ve škole, a z části probíhající v science
centru, může realizaci programu ohrozit personální situace v obou institucích (nemoc učitele nebo
realizátorů programu) nebo také neplánované události jako uzavření škol, karanténa apod. Při těchto
nenadálých podmínkách je nutné program odložit na jiný termín. Výhodou je, že školní část a část
probíhající v science centru nejsou provázané tak pevně, aby se nedaly oddělit. Je proto možné
realizovat jen část školní výuky nebo zařadit návštěvu science centra na začátek programu. Výhodou
samozřejmě je, pokud už žáci mají nějaké teoretické znalosti, které si upevní a ověří při praktických
činnostech.
Vhodná literatura, odkazy apod.
Pro podrobnější informace o vesmíru a planetě Zemi ve Sluneční soustavě je k dispozici celá řada
literatury a zdrojů na internetu. Pro žáky jsou zajímavé také ilustrované encyklopedie a různé další
publikace, ve kterých najdou přehled všeho, co je zajímá.
Videopokusy s náměty na jednoduché okusy týkající se tématu vesmír:
https://youtu.be/JJJqrX-aVWs
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Vhodné zdroje informací jsou například následující publikace:
Planetarium – detailní záběry na různá vesmírná tělesa s jejich podrobným popisem. WORMELL,
Christopher a Raman PRINJA. Planetarium. I. vydání. Přeložil Petra BADALEC, přeložil Kateřina
STUPKOVÁ. V Praze: Albatros, 2019. Račte vstoupit do muzea. ISBN 978-80-00-05294-6.
Atlas vesmíru pro děti – výpravná kniha s rozkládacími mapami a dalšími materiály o vesmíru. DUŠEK,
Jiří a Jan PÍŠALA. Atlas vesmíru pro děti: objevitelská cesta pro malé astronauty. Druhé vydání.
Ilustroval Tomáš TŮMA. V Praze: Albatros, 2022. ISBN 978-80-000-6562-5.
Hvězdná obloha – přehled všech mezinárodně uznávaných souhvězdí a jejich vztah s mytologickými
příběhy. GILLINGHAM, Sara. Hvězdná obloha. Přeložil Zdík DUŠEK. V Praze: Fragment, 2019. ISBN 97880-253-4310-4.
To je cesta na Měsíc – ilustrovaný průvodce výprav lidí na Měsíc. ŠAŠEK, Miroslav. To je cesta na Měsíc.
I. vydání. Přeložil Jiří DVOŘÁK. Praha: Baobab, 2019. To je.. ISBN 978-80-7515-105-6.

Online zdroje:
Seriál pro děti přibližující formou animovaných příběhů základní astronomické jevy a tělesa. Kosmix:
O vesmíru pro děti - ČT edu - Česká televize. Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma - ČT edu
- Česká televize [online]. Copyright © Česká televize 1996 [cit. 29.01.2022]. Dostupné
z: https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/vesmir-pro-deti
Na stránkách České televize v sekci ČT EDU je volně ke sledování celá řada krátkých videí
o kosmonautice a dalších tématech týkajících se vesmíru. Videa jsou sice určena pro středoškoláky, ale
i žáci základní školy mohou z těchto videí čerpat užitečné informace. (Věda a technika - ČT edu - Česká
televize. Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma - ČT edu - Česká televize [online]. Copyright
© Česká televize 1996 [cit. 29.01.2022]. Dostupné z:
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/veda-a-technika?stranka=4&tema=pruzkumvesmiru&stupen=stredni-skola).
ESA – evropská kosmická agentura plní roli zprostředkovatele informací mezi vědci a veřejností, takže
nabízí popularizační materiály pro děti různého věku, které mohou využít také žáci v rámci
vzdělávacího programu. Adresa stránek: Space for Kids. European Space Agency [online]. Dostupné
z: https://www.esa.int/kids/en/home
NASA – stejně tak americký úřad pro letectví a kosmonautiku nabízí velké množství vzdělávací
a popularizačních materiálů. Získávání informací o vesmíru lze i tady propojit s učením angličtiny.
Adresa stránek: Home | NASA Space Place – NASA Science for Kids [online]. Dostupné
z: https://spaceplace.nasa.gov/
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3.1 Metodický blok č. 1: Do vesmíru a zase zpátky - výuka ve škole
3.1.1 Téma č. 1: Slunce
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dovede říct, kde se nachází Slunce ve Sluneční soustavě.
Žák ví, že Slunce je hvězda, nikoliv planeta.
Žák dokáže vysvětlit, kdy nastává zatmění Slunce.
Žák dokáže vysvětlit, co jsou sluneční erupce a sluneční skvrny.
Žák si uvědomuje a dokáže říct, proč je pro nás Slunce důležité.

Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při shromažďování a zapisování nových informací o Slunci rozvíjí žák svou kompetenci k učení.

Metody
výklad, diskuze, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
5 minut: Žáci hrají s učitelem hru „Hádej, kdo jsem?“ vedoucí k objevení tématu hodiny.
15 minut: Žáci kreslí Slunce s informacemi místo paprsků. Nejprve sami, následně ve skupině na velký
papír.
5 minut: Prezentace o Slunci s dalšími informacemi.
10 minut: Práce s tablety, hledání vět a následné přiřazování QR kódů k jednotlivým tvrzením.
5 minut: Zápis nových informací do sešitu.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce v hodině.
Než začne vyučující s materiálem pracovat, je třeba do každého tabletu nainstalovat z prostředí Google
Play některou volně stažitelnou aplikaci, která slouží ke čtení QR kódů (např. aplikaci Barcode Scanner).
Dále je potřeba vytisknout a rozstříhat pět vět a pět QR kódů (viz dokument 2.1.1 příloha Věty a QR
kódy).
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Na začátku hodiny si vyučující se žáky zahraje hru „Hádej, kdo jsem“. Učitel si myslí slovo slunce. Žáci
pokládají učiteli otázky, pomocí kterých zjišťují utajené slovo. Učitel smí odpovídat pouze ano/ne. Je
důležité na to žáky předem upozornit. Žáci díky této aktivitě zjistí téma hodiny.
Následně si každý žák vezme sešit, napíše si nadpis „Slunce“ a také si Slunce nakreslí. Nemaluje ale
sluneční paprsky. Místo nich píše, co ví o slunci (např. je to hvězda, je žluté, je velmi horké, je středem
Sluneční soustavy apod.). Když má každý žák své Slunce hotové, rozdělí vyučující žáky do pěti skupin.
Každá skupina dostane kreslicí karton formátu A3 s předkresleným sluníčkem a zopakují aktivitu
s paprsky. Každý člen skupiny vybere postupně jednu informaci ze svého sešitu a tu napíše místo
paprsku. Žáci se střídají, a pokud již nemají další nové informace, doplní je ostatní. Poté každá skupina
své Slunce představí ostatním.
Dále učitel žákům pustí prezentaci vytvořenou v Powerpointu (prezentace 2.1.1 Slunce). Prezentace je
pro žáky doplněním informací a shrnutím daného tématu. Na základě prezentace si žáci také mohou
udělat zápisky do sešitu.
Následuje aktivita s tablety. Učitel nejprve po třídě a na chodbě rozmístí pět následujících vět na
proužcích papíru:
Teplota na povrchu Slunce je až ____________________________ ° C.
Hmotnost Slunce je ________________________ krát větší než hmotnost Země.
Průměr Slunce je __________________ krát větší než průměr Země.
Rychlost světla je _____________________ km za 1 sekundu.
Na Zemi světlo ze Slunce doputuje za ___________________ minut.

Tyto věty si žáci opíší do sešitu. Mezitím učitel rozmístí opět po třídě či na chodbě pět QR kódů. Každý
žák dostane tablet a pomocí aplikace Barcode Scanner, která je v každém tabletu nainstalována, QR
kódy přečte. V každém QR kódu je schován číselný údaj, který je třeba doplnit do předchozích vět na
vynechaná místa. Následuje společná kontrola.

Správné řešení:
Teplota na povrchu Slunce je až 5 500 °C.
Hmotnost Slunce je 333 000krát větší než hmotnost Země.
Průměr Slunce je 109krát větší než průměr Země.
Rychlost světla je 300 000 km za 1 sekundu.
Na Zemi světlo ze Slunce dopadne za 8 minut.

Poslední aktivitou v hodině je shrnutí probrané látky. Učitel dětem zopakuje důležité informace, zeptá
se jich, zda všemu rozumí a dá prostor pro jejich dotazy.
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Možné otázky ke shrnutí:

Slunce je planeta nebo hvězda? (hvězda)
Proč je Slunce pro lidi důležité? (zdroj energie, umožňuje život na Zemi)
Z čeho se skládá Slunce? (z plynů – vodík a helium)
Kde se nachází Slunce ve Sluneční soustavě? (ve středu)
Kdy nastane zatmění Slunce? (když se Měsíc dostane mezi Slunce a Zemi)
Co jsou to sluneční skvrny? (místa na Slunci s nižší teplotou)
Co jsou sluneční erupce? (prudký výbuch ve sluneční atmosféře)

Vyučovací hodina probíhala většinou bez problému. Děti spoustu věcí k tématu Slunce věděly a téma
je bavilo. Nejvíce se dětem líbila aktivita s tablety, kdy měly pomocí aplikace přečíst QR kódy. Tato
aktivita by samozřejmě šla nahradit i hledáním přímo konkrétních čísel, ovšem děti považují zapojení
tabletů do výuky za atraktivní.

3.1.2 Téma č. 2: Měsíc a jeho fáze – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dovede říct, co je Měsíc.
Žák ví, za jakou dobu oběhne Měsíc okolo Země.
Žák dokáže vyjmenovat čtyři měsíční fáze.
Žák dokáže popsat jednotlivé fáze Měsíce.
Žák se dokáže orientovat v lunárním kalendáři.
Žák dokáže vysvětlit pojem slapové síly.
Žák ví, co znamená příliv a odliv.

Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při shromažďování a zapisování nových informací o Měsíci rozvíjí žák svou kompetenci k učení.
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Metody
výklad, diskuze, skupinová práce, samostatná práce

Forma a bližší popis realizace
5 minut: Žáci se věnují evokační hře, která jim odhalí téma dnešní hodiny.
5 minut: Žáci shromažďují informace, které již o Měsíci znají.
10 minut: Žáci sledují video Paxi a Měsíc a následně vyplňují informace do pracovního listu.
10 minut: Zobrazení fáze Měsíce pro pohledu ze Země v různých obdobích měsíce či roku.
10 minut: Práce s textem a získávání informace o slapových silách a jejich projevech.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce v hodině.
V této hodině se dají stihnout různé aktivity a je na učiteli, jaké tempo práce zvolí. Je možné věnovat
se každé z aktivit pouze kratší dobu nebo nechat žáky více samostatně prozkoumávat dané téma.
V tom případě je možné věnovat se tématu Měsíc i delší časový úsek.
Evokační aktivita spojená s přesuny po třídě žáky vždy rozhýbe, a proto ji většinou kladně oceňují.
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Kódovací tabulka se dá využít při různých jiných příležitostech, kdy mají žáci odhalit nějaké klíčové slovo
či téma hodiny.
Vzdělávací video od ESA je ilustrované, takže se žákům líbí a dokážou udržet pozornost, aby přijímali
nové informace. Žáci mají k dispozici pracovní list, do nějž zaznamenávají odpovědi na připravené
otázky. Zde je vyplněný pracovní list s možnými odpověďmi.
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3.1.3. Téma č. 3: Hvězdy a souhvězdí – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dovede říci, co je to hvězda.
Žák dokáže vysvětlit pojem souhvězdí.
Žák dokáže vyjmenovat pět příkladů souhvězdí.
Žák dokáže přibližně nakreslit pět souhvězdí.
Žák ví, jak souhvězdí vznikla a k čemu nám mohou pomáhat.
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Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při shromažďování a zapisování nových informací o hvězdách a souhvězdích rozvíjí žák svou
kompetenci k učení.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
10 minut: Žáci se ve skupinách věnují aktivitě s otázkami a skládání obrázku vedoucí k objevení tématu
hodiny.
10 minut: Řízený rozhovor o hvězdách a souhvězdích s prezentací.
15 minut: Práce s tablety a aplikací Sky map.
5 minut: Zakreslování souhvězdí do sešitu.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce v hodině.
V rámci vyučovací hodiny budou žáci pracovat s tablety. Proto je třeba, než začne vyučující
s materiálem pracovat, do každého tabletu nainstalovat z obchodu Google Play bezplatnou aplikaci Sky
Map. Tato aplikace slouží k pozorování oblohy i za denního světla.
Na začátku hodiny žáci pracují ve skupinách. Je tedy potřeba rozdělit žáky do skupin po čtyřech či pěti.
Rozdělení buď může provést učitel nebo se žáci mohou rozdělit sami. Každá skupina si ve třídě najde
své místo a dostane mazací tabulku a fix. Pokud nemá učitel k dispozici mazací tabulky, postačí
obyčejný papír. Učitel postupně všem pokládá otázky a skupina píše odpovědi. Za každou správnou
odpověď dostane skupina jeden dílek rozstříhaného obrázku souhvězdí (příloha 2.1.3 Souhvězdí obrázek k rozstříhání). Pokud není odpověď skupiny správná, mohou ji žáci opravit. Získané dílky složí
žáci tak, aby vznikl požadovaný obrázek. Na základě poskládaného obrázku žáci zjistí téma hodiny –
hvězdy a souhvězdí.
Otázky:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nejmenší planeta sluneční soustavy.
Největší planeta sluneční soustavy.
Jediná doposud známá planeta, na které existuje život.
Velmi chladná, zelenomodrá planeta.
Planeta s hustou atmosférou. Také se jí říká Večernice nebo Jitřenka.
Planeta obklopená výraznou soustavou prstenců.
Rudá planeta.
Nejmenší z plynných planet.

(Merkur)
(Jupiter)
(Země)
(Uran)
(Venuše)
(Saturn)
(Mars)
(Neptun)
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Náhled obrázku k rozstříhání, ve větší kvalitě je k dispozici jako příloha 2.1.3 Souhvězdí - obrázek
k rozstříhání.

Následuje řízený rozhovor (otázky viz níže) a prezentace v Powerpointu (2.1.3 Hvězdy a souhvězdí). Na
základě prezentace si žáci udělají zápis do sešitu. Zapíší si, co je to hvězda a souhvězdí.
Otázky pro řízený rozhovor:
5.
6.
7.
8.

Co je hvězda?
Co je souhvězdí?
Jaká souhvězdí znáš?
K čemu nám souhvězdí pomáhají?

Tato část hodiny se často protáhne, protože téma vesmír je pro žáky atraktivní a často mají široké
znalosti nejen o souhvězdích, ale o všech částech vesmíru.
Dále budou žáci pracovat s tablety. V tabletu si každý žák najde předem nainstalovanou aplikaci Sky
Map, která slouží k pozorování oblohy. Je to jeden z nástrojů, díky nimž můžeme identifikovat objekty
na obloze, hvězdy, planety apod. Žáci si pomocí aplikace vyhledají na obloze souhvězdí a pět si jich
vyberou a nakreslí do svého sešitu. Výhodou aplikace je, že funguje i za denního světla.
Na konci hodiny opět přichází na řadu shrnutí probraného učiva. Učitel žákům stručně připomene, co
v dnešní hodině probrali. Dá prostor pro dotazy žáků a případné doplnění či dovysvětlení.
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3.1.4 Téma č. 4: Sluneční soustava – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže popsat hlavní součásti Sluneční soustavy.
Žák umí vyjmenovat planety Sluneční soustavy a stručně charakterizovat každou z nich.
Žák dokáže poznat podle obrázku jednotlivé planety Sluneční soustavy.
Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při sestavování modelu Sluneční soustavy rozvíjí žáci svou základní schopnost v oblasti vědy
a technologií.
Při shromažďování a zapisování nových informací o Sluneční soustavě rozvíjí žák svou kompetenci
k učení.
Metody
výklad, diskuze, tvorba myšlenkové mapy, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
10 minut: Žáci se samostatně věnují doplňovačce, jejíž řešení jim odhalí téma hodiny.
10 minut: Diskuze o planetách Sluneční soustavy a prezentace o planetách.
10 minut: Tvorba myšlenkové mapy.
10 minut: Model Sluneční soustavy - práce s polystyrenovými modely planet.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce v hodině.

Toto téma se dá se žáky probrat různými způsoby, je možné pracovat hodně výtvarně nebo využít
tablety a pracovat digitálně. Oba způsoby se dají zkombinovat, případně rozložit do delšího časového
úseku. Žáci mohou pracovat na modelech planet Sluneční soustavy v rámci hodin výtvarné výchovy
a připravit si tak pomůcky pro experimentování během přírodovědy.
Doplňovačky, tajenky a vůbec luštění patří k oblíbeným činnostem žáků, takže připravený materiál se
vždy využije. Protože některé otázky jsou obtížnější, mohou spolu žáci kooperovat a společně si
chybějící odpovědi doplňovat.
Také tvorba myšlenkové mapy je většinou prostorem pro vlastní vyjádření, kdy žáci mohou zapojit
svou vizuální představu o konkrétním tématu a propojit ji s informacemi. Vedle klasické myšlenkové
mapy zakreslené na papír, je možné využít i digitální nástroje pro tvorbu myšlenkových map. Ovšem u
mladších žáků je většinou potřebnější, aby více pracovali rukama a méně se pohybovali v digitálním
prostoru.
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Ukázka možného výsledku myšlenkové mapy vytvořené v bezplatně dostupné aplikaci Mindomo:

Také prezentace není nutné připravovat pouze v nejznámějším powerpointu, lze využít například
online možnost pro vytvoření prezentací v prostředí Prezi. Konkrétní vytvořená prezentace, u níž lze
zobrazit samostatně jednotlivé slidy a jejich popis: https://prezi.com/8xxzttzhgm2q/slunecnisoustava/
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Prezentace je pro žáky doplněním informací a shrnutím daného tématu. Na základě prezentace si žáci
také udělají zápisky do sešitu.
Další možná aktivita využije polystyrenové koule, které si v rámci výtvarné výchovy žáci v náhodně
vytvořených skupinách namalovali jako planety. Koule byly různých velikostí (podle toho, kterou
planetu představovaly). Jedna skupina namalovala na velký papír vesmír a oběžné dráhy jednotlivých
planet. Na jednotlivé oběžnice je možné umístit polystyrenové planety, doprostřed dát Slunce
a vyzkoušet pohyb jednotlivých planet. Tuhle aktivitu by šlo při větší časové dotaci propojit s natáčením
videa, které by zachytilo pohyb planet.
Žáci si tímto pokusem vyvodili, že planety, které jsou blíže ke Slunci, oběhnou Slunce častěji než planety
dále od Slunce.
Na konci hodiny proběhne shrnutí probraného učiva, dotazy žáků a zhodnocení vyučovací hodiny
samotnými žáky.
Žáci hodinu hodnotili pozitivně. Nejvíce je bavil pohyb planet Sluneční soustavy, kdy se sami aktivně
museli zapojit a tvorba myšlenkové mapy na začátku hodiny.
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3.1.5 Téma č. 5: Vesmír – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dovede říci, jak vznikl vesmír.
Žák dokáže vyjmenovat tři vědy, které se zabývají zkoumáním vesmíru.
Žák dokáže vysvětlit, co znamená pojem Mléčná dráha.
Žák dokáže vyjmenovat čtyři vědce, kteří se zabývali zkoumáním vesmíru.

Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při shromažďování a zapisování nových informací o vesmíru a vědcích rozvíjí žák svou kompetenci
k učení.

Metody
výklad, diskuze, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
5 minut: Hra šibenice s odhalením tématu hodiny.
20 minut: Práce s textem o vesmíru metodou I.N.S.E.R.T. doplněná prezentací o vesmíru a historii jeho
zkoumání.
15 minut: Výtvarná aktivita s krabicemi od mléka.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce v hodině.
Úvodní část hodiny je věnována odhalení dnešního tématu a můžeme mít různou podobu. Jako další
variantu k předchozím aktivitám je možné zvolit třeba hru šibenice, kterou žáci znají a rádi ji hrají.
Jak se taková šibenice hraje? Na tabuli je potřeba nakreslit šest prázdných políček a žáci postupně
navrhují písmena, která by ve slově mohla být. Když písmeno uhodnou, zapíše se na příslušnou pozici
ve slově. Pokud neuhodnou, zakreslí učitel jednu čáru ze šibenice a panáčka. Tento postup opakujeme,
dokud žáci skryté slovo neuhodnou nebo dokud panáček na šibenici není kompletní (má hlavu, tělo,
dvě ruce, dvě nohy, vlasy, dvě oči, nos a pusu).
Následně se dá využít analytická učební metoda I.N.S.E.R.T, která učí žáky pracovat s neznámým
odborným textem a při pravidelném zařazování do výuky je možné posílit u žáků porozumění textům.
Každý žák dostane studijní text a tabulku s návodnými otázkami, do níž si zaznamenává své vlastní
postřehy a odpovědi. Pojmy, o kterých se chce dozvědět více, je možné následně vyhledat v literatuře,
na internetu nebo o nich diskutovat se spolužáky. Nakonec s žáky učitel aktivitu zhodnotí. Text
o vesmíru i list s metodou I.N.S.E.R.T si žáci uchovají, například formou vlepení do svého sešitu na
přírodovědu.
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Pokud je k dispozici dostatek času nebo má učitel možnost věnovat této látce více vyučovacích hodin,
dá se provázat s výtvarnou aktivitou. Je také možné využít hodiny výtvarné výchovy na propojení
činností. Dá se využít vymytých krabic od mléka, které se rozstřihnou tak, aby vznikl obdélník. Na
stříbrnou stranu je potřeba předem nanést souvislou černou barvu, která musí předem zaschnout.
Pomocí špendlíku nebo kružítka, případně jiného rydla, do ní vyškrabou žáci podle svých představ
vesmír. Následuje zhodnocení aktivity v kruhu, kdy dáme prostor žákům, aby každý představil svůj
vesmír. Výtvory je pak možné použít k výzdobě třídy.
Na konci hodiny je vhodné provést shrnutí a zopakovat se žáky, s jakými pojmy se dnes setkali (velký
třesk, mýty, vědy zabývající se zkoumáním vesmíru, vesmír je nekonečný, Mléčná dráha, vesmír
a vědci). Shrnutí může učitel provést v kruhu. Zároveň dá žákům prostor pro jejich dotazy a postřehy.
Návrh otázek na závěr hodiny, kdy nejprve zjistíme, které pojmy byly pro žáky významné a ptáme se
jich také na jejich dojmy z hodiny:
1. Jak označujeme obrovskou explozi energie a světla, při které začal existovat vesmír? (Velký
třesk)
2. Vyjmenuj tři vědy, které se zabývají zkoumáním vesmíru. (astronomie, kosmologie, astrofyzika)
3. Jak se nazývá naše Galaxie? (Mléčná dráha)
4. Můžeme mléčnou dráhu pozorovat? (ano)
5. Kdy a kde? (za jasných nocí, v místech vzdálených od velkých zdrojů světla)
6. Jmenuj vědce, kteří se zajímali o vesmír? (Isaac Newton – gravitační síla, Albert Einstein – teorie
relativity, Johanes Kepler – zákony o pohybu planet, Edwin Hubble – dalekohled předávající na
Zemi obrazy z vesmíru)
7. Řekni informaci, která pro tebe byla dnes nejzajímavější.
8. Která aktivita v hodině Tě bavila nejvíce?
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3.1.6 Téma č. 6: Člověk dobývá vesmír – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dovede říci, kdo byl první živý tvor ve vesmíru.
Žák zná jméno prvního člověka ve vesmíru.
Žák dokáže říci, kdo první stanul na Měsíci.
Žák zná význam slov raketový motor, skafandr a kosmonaut.
Žák si uvědomuje důležitost letů do vesmíru.
Rozvoj kompetencí
Při práci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při shromažďování a zapisování nových informací o cestách do vesmíru rozvíjí žák svou kompetenci
k učení.

Metody
výklad, diskuze, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
10 minut: Evokační aktivita Vetřelec
20 minut: Prezentace s diskuzí o prvních cestách mimo povrch planety Země.
10 minut: Aktivita Pravda nebo lež s vyhledáváním informací.
5 minut: Shrnutí toho, co se žáci naučili a reflexe práce v hodině.

Před začátkem hodiny je potřeba připravit natištěné materiály potřebné pro naplánované aktivity.
Na začátku hodiny přichází na řadu aktivita Vetřelec. Každý žák dostane text o vesmíru. V textu se
vyskytují písmena, která tam nepatří. Úkolem žáků je písmena odhalit a napsat je na řádek pod text
k tématu hodiny. Žáci si tak sami vyluští téma hodiny.

Ukázka řešení aktivity Vetřelec:
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Následuje prezentace v Powerpointu vztahující se k tématu hodiny. Na základě prezentace si žáci
udělají s pomocí vyučujícího zápis do sešitu přírodovědy.
Další aktivita je Pravda nebo lež, kdy každý žák dostane tabulku s šesti tvrzeními. Rozhodne, která jsou
pravdivá a která lživá, a zakroužkuje příslušné písmeno. Ze zakroužkovaných písmen vyjde tajenka,
kterou žák nakreslí. Chybná tvrzení opraví.
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Na konci hodiny učitel provede shrnutí a zopakuje s žáky, co se dnes naučili. Zároveň dá žákům prostor
pro jejich dotazy a postřehy.
Možné otázky ke shrnutí hodiny:
Otázky ke shrnutí:
9. Objasni základní pojmy kosmonaut, skafandr. (kosmonaut – člověk, který uskutečnil let do
vesmíru nebo absolvoval výcvik, skafandr – speciální oblek pro kosmonauty)
10. První živý tvor ve vesmíru byl? (pes Lajka)
11. Kdo byl Jurij Alexejevič Gagarin? (první člověk, který uskutečnil let do vesmíru)
12. Jak se jmenoval kosmonaut, který jako první stanul na Měsíci a jaké byl národnosti? (Neil
Armstrong, americké národnosti)
13. Kdo nebo co byl Sputnik 1? (první umělá družice vypuštěna na oběžnou dráhu)
14. Vysvětli pojem Mir? (sovětská vesmírná stanice)
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15. Jaké vlastnosti má mít podle tebe kosmonaut?
16. Kdo z Vás by chtěl letět de vesmíru a proč?
Téma vesmír je pro žáky vždy zajímavé a nemají problém s motivací k poznávání nových informací. Asi
nejzajímavější informací pro žáky bylo, že Gagarinův let do vesmíru trval jen 108 minut. Sami žáci také
přicházeli s množstvím informací, které znají z různých encyklopedií nebo dokumentů o vesmíru.
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3.2 Metodický blok č. 2: Do vesmíru a zase zpátky – 1. návštěva science centra –
5 hodin
Na teoretickou výuku ve škole navazují praktické činnosti v science centru, které se odehrávají
v laboratoři a v expozicích s využitím velkých interaktivních samoobslužných exponátů. Na nich mohou
žáci prozkoumat některé jevy z oblasti vesmíru a planety Země a mohou si vyzkoušet také další aktivity.
Při práci v laboratoři i v expozicích jsou žáci rozděleni na poloviny. Každá polovina se věnuje buď
laboratorní práci nebo experimentuje v expozici a následně se vymění. Rozdělení probíhá proto, aby
byla žákům umožněna intenzivní práce v malých skupinkách (2-3 žáci). Menší počet žáků také
usnadňuje vedení všech aktivit a zlepšuje možnost individuálně reagovat na dotazy a nejasnosti na
jednotlivých stanovištích.
V expozici je možno poskytnout žákům větší volnost. Připravené pracovní listy je nasměrují k několika
vybraným exponátům, na nichž si vyzkouší konkrétní měření a zapíší si do pracovního listu svou
odpověď. Exponátů jsou ovšem desítky, a tak mají žáci možnost dále pokračovat v objevování
zákonitostí vesmíru kolem nás tím směrem, který je zaujme. Je už na nich, zda pracují samostatně nebo
skupinově. Někomu vyhovuje společná práce, jiný se raději zahloubá do doplňujících rozšiřujících
informací.
Na poslední hodinu návštěvy science centra se třída opět spojí a v učebně nebo v jiném klidovém
prostoru proběhne společné vyhodnocení všech pracovních listů a také hodnocení programu. Žáci mají
možnost sdělit si navzájem své zážitky a dojmy, většinou vznikne diskuze o některých tématech, na něž
při práci v laboratoři nebo v expozicích narazili.

3.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák si ukotví znalosti o vybraných tělesech Sluneční soustavy.
Žák pochopí fyzikálně chemické vlastnosti oxidu uhličitého v souvislosti s reálnými vesmírnými objekty.
Žák pochopí princip rozkladu světla a uvědomí si existenci jiných druhů elektromagnetického záření.
Rozvoj kompetencí
Prováděním experimentů žák procvičuje své základní schopnosti v matematice a základní schopnost
v oblasti vědy a technologií.
Snahou o aplikaci výsledků experimentů žák rozvíjí svou schopnost učit se.
Skupinovou prací rozvíjí schopnosti komunikační.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
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Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
Mars - výroba oxidu uhličitého (jedna sada):
2x kádinka, 2x lžička, špejle, čajová svíčka, zapalovač, jedlá soda, kyselina citronová
Slunce - rozklad světla (jedna sada):
optický hranol, pastelky

Forma a bližší popis realizace
Experimentování v laboratoři je náročné na přípravu. Na stanovištích musí být připraveny mikroskopy,
anatomické modely a další pomůcky společně s popisy úkolů, které by měli žáci samostatně zvládnout.
Žáci jsou rozděleni do dvojic až trojic a mají při řešení úkolů spolupracovat. Každý ze žáků má svůj
pracovní list, do nějž si zaznamenává své výsledky a odpovědi.
Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům podrobně představena a popsána.
Pokud by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Příprava a rozmístění následujících stanovišť zabere realizátorovi programu, který již program zná,
minimálně půl hodiny. Ideální je mít možnost nechat si pomůcky připravené pro více skupin, aby nebylo
nutné po každé skupině pomůcky uklízet.

Jednotlivá stanoviště a správná řešení úkolů a otázek:
Pracovní listy obsahují popisy pracovních postupů.
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Mars - výroba oxidu uhličitého
Žáci jsou instruováni k práci dle popisu pracovního postupu. Všímají si průběhu chemické reakce,
zjišťují, že i plyn lze přelévat - je to tekutina. N2kteří se poprvé setkají s odlišením pojmů kapalina
a tekutina. Zjistí, že oxid uhličitý zamezuje přístupu kyslíku k plameni, a tudíž brání hoření. Tento
poznatek aplikují na teoretickou možnost rozdělání ohně na Marsu. Jsou instruováni k dodržování
bezpečnosti práce s otevřeným ohněm.
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Slunce - rozklad světla (jedna sada):
Žáci si vybaví vlastní zkušenosti, kdy si hráli se sklíčky. Cíleně rozloží bílé světlo a spojení bílé světlo si
osvojí jako pojem. Všimnou si, že bílé světlo je složeno z více barev. Pokusí se je identifikovat a seřadit.
Z vlastního pozorování často žákům vychází trochu jiné barvy než klasická červená, oranžová, žlutá,
zelená, modrá, fialová. Protože ve skutečnosti jsou přechody barev spojité, často se v zakreslených
barvách objevují i jiné odstíny. Důležité je, že jdou po sobě ve správném pořadí.
Poznatek s rozkladem bílého světla aplikují žáci na vlastní zkušenost s rozkladem světla v přírodě duhu. Zjistí také, že vesmír obsahuje i jiné než viditelné záření.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák pochopí princip hustotní diferenciace a dá si jej do souvislosti s planetotvorbou.
Žák pochopí, že tekutá tělesa přirozeně nabývají kulatého tvaru, nejsou-li okolím nucena tento tvar
měnit, a dá si tento poznatek do souvislosti s planetovorbou.
Žák pochopí princip šíření zvuku s ohledem na látkové prostředí a tyto poznatky aplikuje v praxi.
Rozvoj kompetencí
Prováděním experimentů žák procvičuje své základní schopnosti v matematice a základní schopnost
v oblasti vědy a technologií.
Snahou o aplikaci výsledků experimentů žák rozvíjí svou schopnost učit se.
Skupinovou prací rozvíjí schopnosti komunikační.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Pomůcky
Pracovní listy pro žáky
Popisy jednotlivých stanovišť s otázkami a úkoly pro žáky
Planety - hustota (jedna sada):
stojan na zkumavky, zkumavka 1x, nádobky s tekutinami - voda, kuch. olej, tekuté mýdlo
Stav beztíže - tvar kapky (jedna sada):
odměrný válec, voda, olej, potravinářské barvivo
Vesmír - zvuk (jedna sada):
kovová vidlička, provázek
Forma a bližší popis realizace
Ve druhé hodině pokračuje práce žáků na jednotlivých stanovištích na dalších připravených
experimentech.
Jednotlivá stanoviště a správná řešení úkolů a otázek:
Pracovní listy obsahují popisy pracovních postupů.

79

Planety - hustota
Žáci metodou experimentu mísí různé tekutiny a pozorováním zjišťují, že mají tendenci tvořit vrstvy.
Toto je jim dáno do souvislosti s vlastností látek - hustotou. V diskuzi odvodí, proč jsou planety
rozvrstveny podobně a proč hustota Země klesá se vzdáleností od zemského jádra.
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Stav beztíže - tvar kapky
Žáci si formou vizuálně poutavého experimentu uvědomí, že skutečný tvar kapky je jiný, než jak jej
přirozeně vnímáme. Zjistí, že pokud vytvoří specifické prostředí, mohou sledovat detaily dříve
nepozorovatelné, například kvůli značné rychlosti padajících kapek. V diskusi jsou vedeni k uvědomění
si faktu, že kapka vody přirozeně zaujímá kulovitý tvar.
Je možné doplnit aktivitu o známé video z ISS, kde astronauti ukazují chování vody ve stavu beztíže
https://www.youtube.com/watch?v=5GqsE09uUuw. Případně další chování vody na ISS:
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3.2.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Geo a Geolab – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k velkým interaktivním exponátům. Žáci
mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Podrobně rozpracovaný obsah
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 6 úkolů, které by měli splnit. Úkoly jsou rozděleny do
několik skupin – pozorování, experimentování, odhad a ověření teorie.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě práce s exponáty vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po vyplnění všech zadaných úkolů a otázek pobyt v expozicích Geo a Geolab nekončí. Kromě 12
stanovišť, která jsou součástí pracovních listů, mají žáci možnost vyzkoušet a prakticky prozkoumat
další interaktivní exponáty. Mohou při tom pracovat samostatně i ve skupinách. U některých exponátů
je dokonce spolupráce s další osobou nutná.
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3.2.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během aktivit dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen na škále 1-5 vyjádřit svůj názor na jednotlivé aktivity dne.
Žák dokáže zhodnotit celý vzdělávací program.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi se spolužáky a realizátory programu rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při hodnocení programu rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili předloženou problematiku bez podpoření miskoncepcí, které se často
s představami o vesmíru pojí. Proto je vhodné projít postupně se všemi jednotlivé otázky a úlohy
a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také odlišným vnímáním různých jevů. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že
rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě individuálními odlišnostmi různých osob.
Žáci potřebují vytvořit bezpečný prostor pro sdílení svých zážitků. Často se mnozí z nich poprvé setkali
s názornými demonstracemi některých funkcí lidského těla a je to pro ně silný zážitek. Občas mají
někteří žáci otázky, které přesahují pouhou informační funkci předložených úloh a potřebují se zeptat
na různá onemocnění, která je zaujala nebo se kterými se setkali u svých příbuzných nebo ve svém
širším okolí.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu. Závěrečný evaluační dotazník navazuje na vstupní evaluační
dotazník, který žáci vyplňovali na začátku programu.
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3.3 Metodický blok č. 3: Do vesmíru a zase zpátky – 2. návštěva science centra –
5 hodin
Také třetí blok – 2. návštěva science centra navazuje na teoretickou výuku ve škole. Vzhledem
k možnostem tématu Vesmír jsou i v tomto bloku připraveny aktivity směřovaní k astronomii.
Účastníci tentokrát fungují jako jedna větší skupina a v rámci různých činností se dělí na menší
skupinky.
Protože 2. návštěva science centra završí celý vzdělávací program, je součástí závěrečné společné
hodiny v prostoru učebny, nebo v jiné klidové zóně bez rušivých vlivů, kromě vyhodnocení úkolů ze
všech pracovních listů také shrnutí celého vzdělávacího programu s možností vyplnění evaluačního
dotazníku a také diskuze o tom, co žáky nejvíce zaujalo, jak hodnotí program a jestli to pro ně byl
užitečně strávený čas.
3.3.1 Téma č. 1: Návštěva planetária – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák si ukotví znalosti o vzniku Sluneční soustavy a jejích hlavních tělesech.
Žák získá představu o hierarchii vesmírných objektů, jejich pohybech a umístění v prostoru.
Žák získá odpovědi na své otázky, týkající se astronomie, astrofyziky, případně kosmologie.
Rozvoj kompetencí
Žák naslouchá a reaguje, zapojuje se do diskuze, tím rozvíjí kompetence komunikativní.
Žák účastí na vkládaných aktivizačních činnostech rozvíjí kompetence k řešení problémů.
Žák prostřednictvím níže uvedených metod a za pomoci audiovizuální techniky rozvíjí kompetence
k učení.
Metody
frontálně vedený program, podpořený audiovizuální technikou, kombinovaný s aktivizačními
činnostmi, při kterých jsou žáci zapojeni do problémových úloh.
Pomůcky
modely planet Sluneční soustavy a Slunce
otočná židle a model Měsíce
Forma a bližší popis realizace
Hodinový pořad slouží k pochopení problematiky vzniku a současného stavu Sluneční soustavy a jejího
umístění ve vesmíru. Audiovizuální složka pořadu sestává z fulldome projekce vesmírných scenérií
(pohyb v prostoru) a hudebního podkresu. Pořad je uváděn lektorem, který vysvětluje zobrazované
scény, zapojuje žáky do diskuze. Program je proložen činnostmi, kterých se žáci mohou aktivně účastnit
(vytváření modelu Sluneční soustavy pomocí vlastních těl a modelů planet, zažít princip zpomalovaní
rotace,...). Na závěr pořadu mají žáci prostor na otázky, týkající se astronomie, astrofyziky, případně
kosmologie, které nemusí být přímo spjaty se Sluneční soustavou.
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Na úvod se podíváme dále od naší planety – ukážeme si vzdálený vesmír a docestujeme k naší planetě.
Vidíte galaxie – skládají se z miliard hvězd. hvězdné ostrovy, kterých jsou ve vesmíru miliardy. Vidíme
i naši galaxii Mléčnou dráhu. Jsou v ní miliardy hvězd, nejvíce jich je v jejím středu. Vidíme naše Slunce
– vidíte, že nejsme ani uprostřed galaxie, ani na okraji. V naší galaxii je zhruba 200 – 300 mld. hvězd –
představte si plavecký bazén naplněný pískem – hvězd v naší galaxii je tolik, jako zrnek písku v bazénu.
Přilétáme ke Sluneční soustavě (SS). Vidíme planety SS s oběžnými drahami. Letíme k Zemi, čím je naše
planeta výjimečná? Je to jediný objekt, na kterém jsme objevili přirozený život. Je zde voda, ale ve
vesmíru je vody mnoho. Ostatní planety jí mají ve formě ledu, páry nebo pod povrchem. A u nás je
voda v kapalném skupenství. Je to díky tomu, že jsme v té správné vzdálenosti od Slunce a je zde
optimální teplota.
Vidíme vznik SS – v disku tvořeném z plynu a prachu se tvoří hvězda a budoucí planety. Můžeme vidět,
jak to mohlo vypadat na počátku zrození Slunce a ostatních planet; i naši planetu, jak mohla vypadat
kdysi.
Nyní se budeme věnovat Slunci. Sdělíme si základní charakteristiku i to, jak je na tom v porovnání
s jinými hvězdami co do velikosti, hmotnosti a teploty.
Jiné hvězdy než Slunce, můžeme vidět na noční obloze – řekneme si, jaká souhvězdí jsou v tuto dobu
viditelná. Myslíte si, že vypadají souhvězdí jinak třeba z nejvzdálenější planety SS? Podíváme se na
hvězdy od planety Neptun a řekneme si něco o této planetě.
Budeme létat mezi planetami, ale tušíme, jak malé jsou jejich rozměry proti jejich vzájemným
vzdálenostem? Postavíme si tu živý model SS. Nejprve si vezměte modely planet a Slunce, a poté
seřaďte modely tak, jak jdou planety postupně za sebou ve skutečnosti. Zkuste se pak postavit i tak, že
bude bodel odpovídat i co se týče poměrů vzdáleností od Slunce, pokud znáte vzdálenosti planet
v astronomických jednotkách.
V této vzdálenosti, kde se nachází Neptun, je velmi chladno, což umožňuje vznik plynných planet. Ve
SS jsou čtyři plynní obři. Podíváme se postupně na Uran, Saturn a Jupiter a řekneme si o nich zajímavá
fakta.
Blíže Slunci mohly vzniknout pouze kamenné planety. Přijdete na to, proč? Proletíme hlavním pásem
planetek a navštívíme postupně všechny kamenné planety a sdělíme si o nich zajímavá fakta.
Mnohé z planet mají své družice, přirozené, i lidmi vyrobené umělé. Ukážeme si umělé družice Země,
včetně ISS, a poté se podíváme i na přirozenou – tedy Měsíc. Ten je k Zemi přivrácen stále stejnou
stranou a od Země se v průběhu miliard let stále vzdaluje. To má vliv na zpomalování rotace Země –
tušíte proč?
Ukážeme si experiment – zkuste se posadit na židli, roztočit se a střídavě natahovat a krčit nohy.
Rychlost rotace se bude měnit podle toho, jak daleko máte nohy od těla. Čím dále od těla, tím pomalejší
rotace. V reálu je Měsíc pro Zemi totéž, co pro nás v tomto experimentu naše nohy – čím je dále od
Země, tím se Země otáčí pomaleji – Z i M jsou spojeny gravitační silou.
Ve SS jsou i další objekty – podíváme se i na trpasličí planety a komety. Navštívíme Pluto, které bylo
donedávna klasickou planetou, a další trpasličí planety. Dále se můžeme setkat s kometami a řekneme
si něco o jejich stavbě.
Poznali jsme hlavní tělesa SS a nyní je prostor pro případné dotazy nejen ke SS.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák získá představu o dobývání vesmíru v období mezi lety 1957 - 2004.
Žák se seznámí s významnými osobnostmi kosmonautiky tohoto období a s vesmírnými technologiemi
této doby.
Žák získá odpovědi na své otázky, týkající se kosmonautiky.
Žák si ověří získané zkušenosPlati pomocí práce s pracovním listem.
Rozvoj kompetencí
Žák naslouchá a reaguje, zapojuje se do následné diskuze, a tím rozvíjí kompetence komunikativní.
Žák prostřednictvím audiovizuální techniky rozvíjí kompetence k učení.
Žák si prací s pracovním listem rozvíjí kompetence k řešení problémů.
Žák si poslechem palubních komunikací v originálních jazycích rozvíjí kompetence jazykové.
Metody
Audiovizuální pořad s následným prostorem pro diskuzi.
Práce s pracovním listem.
Pomůcky
pracovní listy pro žáky
psací potřeby
Forma a bližší popis realizace
Žáci sledují animovaný, dokumentární snímek, zachycující souboj o vesmír mezi SSSR a USA, zachycuje
zásadní momenty, jako vypuštění Sputniku 1 a 2, let J. Gagarina a A. Leonova, lety k Měsíci a přistání
na něm, výzkum Měsíce a Marsu, budování vesmírných stanic a letů raketoplánů, dotkne se i
meziplanetárních sond a prvních komerčních letů do vesmíru. Jsou zde k vidění detailní animace
modelů techniky, pořad je doplněn o zvukové záznamy palubní komunikace vybraných událostí
(v originálním jazyce). Po skončení pořadu mají žáci prostor pro dotazy k tématu kosmonautika.
Následně pracují s pracovním listem, který se váže ke zhlédnutému snímku.
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3.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozici Kosmo – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Žáci dostanou pracovní listy s otázkami, které je nasměrují k exponátům v expozici Kosmo. Tato
expozice je zaměřena na různé ukázky jevů a objektů ve vesmíru.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 6 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace jsou součástí exponátů a doprovodných textů v expozici Kosmo.
Řešení úkolů z pracovního listu s doplňující teorií:
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na položené otázky.
Rozvoj kompetencí
Při práci s velkými interaktivními exponáty rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy
a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při práci s interaktivními exponáty rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po splnění úkolů z pracovního listu mají žáci možnost prozkoumat další exponáty v expozici Kosmo.
Mohou zkoumat samostatně nebo vytvořit menší skupinky a diskutovat přímo u jednotlivých exponátů,
co vlastně demonstrují.
Mohou zevnitř na vlastní kůži prozkoumat model přistávacího modulu Sojuz, v němž se vracel
z vesmíru první československý kosmonaut Vladimír Remek.
Také mohou vyzkoušet planetární vozítko Mars Rover, v němž se možná časem budou lidé pohybovat
po povrchu planety Mars.
Zkoumat mohou také sluneční aktivitu či povrch Měsíce.
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3.3.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
Cíl hodiny
Žák vyhodnotí, jak se mu během aktivit dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen na škále 1-5 vyjádřit svůj názor na jednotlivé aktivity dne.
Žák dokáže zhodnotit celý vzdělávací program.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi se spolužáky a realizátory programu rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při hodnocení programu rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v expozicích s velkými interaktivními exponáty mají žáci
vyplněné pracovní listy, do nichž zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že
postupovali správně a pochopili předloženou problematiku bez podpoření miskoncepcí, které se často
s představami o vesmíru pojí. Proto je vhodné projít postupně se všemi jednotlivé otázky a úlohy
a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
výsledkem pokusu nebo také odlišným vnímáním různých jevů. Je důležité, aby si žáci uvědomili, že
rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě individuálními odlišnostmi různých osob.
Žáci potřebují vytvořit bezpečný prostor pro sdílení svých zážitků. Často se mnozí z nich poprvé setkali
s názornými demonstracemi některých funkcí lidského těla a je to pro ně silný zážitek. Občas mají
někteří žáci otázky, které přesahují pouhou informační funkci předložených úloh a potřebují se zeptat
na různá onemocnění, která je zaujala nebo se kterými se setkali u svých příbuzných nebo ve svém
širším okolí.
Vhodné je zařadit do tohoto bloku také evaluační dotazník, který nabídne žákům prostor pro
hodnocení jednotlivých částí programu. Závěrečný evaluační dotazník navazuje na vstupní evaluační
dotazník, který žáci vyplňovali na začátku programu.
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Ukázka anonymního evaluačního dotazníku. Závěrečný dotazník na konci 2. návštěvy navazuje na
vstupní dotazník, který žáci vyplňovali na začátku 1. návštěvy science centra.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Všechny materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/do-vesmiru-a-zase-zpatky
Jednotlivé materiály jsou číselně označeny podle struktury programu a jsou tak jednoduše přiřaditelné
k jednotlivým blokům a tématům.

Výuka ve škole:
2.1.1 Slunce (prezentace)
2.1.1 Slunce - příloha věty a QR kódy
2.1.2 Měsíc a jeho fáze kartičky s příklady
2.1.2 PL Paxi a vesmír
2.1.3 Hvězdy a souhvězdí (prezentace)
2.1.3 Souhvězdí - obrázek k rozstříhání
2.1.4 Sluneční soustava - doplňovačka
2.1.5 Vesmír (prezentace)
2.1.5 Metoda INSERT
2.1.5 vesmír - text
2.1.6 Člověk dobývá vesmír (prezentace)
2.1.6 Člověk dobývá vesmír - vetřelec
2.1.6 Člověk dobývá vesmír - pravda nebo lež
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1. návštěva science centra:
2.2.1 PL Do vesmíru a zase zpátky
2.2.2 PL Geo a Geolab
2.2.2 PL_GEO
2.2.2 PL Geolab

2. návštěva science centra:
2.3.1 PL Úsvit kosmického věku
2.3.2 PL Kosmo
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Všechny metodické materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/do-vesmiru-a-zase-zpatky
Jednotlivé metodické materiály jsou označeny čísly podle struktury programu a jsou tak jednoduše
přiřaditelné k jednotlivým blokům a tématům.
Výuka ve škole:

3.1.2 Měsíc a jeho fáze - Kartičky a QR kódy - řešení

3.1.2 PL Paxi a Měsíc - řešení

3.1.4 Sluneční soustava - doplňovačka ŘEŠENÍ

3.1.6 Člověk dobývá vesmír - pravda nebo lež řešení

3.1.6 Člověk dobývá vesmír - vetřelec řešení
1. návštěva science centra:

3.2.1 PL Do vesmíru a zase zpátky - řešení

3.2.2 Řešení Geo a geolab

3.2.2 PL Geo - řešení

3.2.2 PL Geolab - řešení
2. návštěva science centra:

3.3.1 PL Úsvit kosmického věku - řešení

3.3.2 PL Kosmo - řešení
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi je přiložena jako samostatný soubor na stránce se všemi materiály
a dokumenty týkajícími se vzdělávacího programu na stránce https://iqlandia.cz/onas/projekty/probihajici/do-vesmiru-a-zase-zpatky

Přímý odkaz na závěrečnou zprávu o realizaci:
Zpráva o ověření programu v praxi - Do vesmíru a zase zpátky

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu
Není relevantní

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Kopie emailové komunikace s portálem www.RVP.cz
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:49 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Dobrý den,
děkuji za informace. Pokud budete mít veškeré materiály, které tvoří vzdělávací program, uložené na
Vašem webu, nebude potřeba využívat jiného modulu nežli modulu EMA, jak správně píšete. Toto je
také ideální případ, kdy jednomu vzdělávacímu programu náleží jedna URL adresa, která vede na místo
na Vašem webu, kde jsou uložené všechny informace, texty, přílohy apod. k danému jednomu
vzdělávacímu programu.
Postup vkládání bychom si pravděpodobně blíže ujasnili až po schválení materiálů řídícím orgánem.
Kdybyste měla dotazy, ráda Vám je zodpovím.
Přeji hezký den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
út 19. 11. 2019 v 12:37 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
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Úložiště máme vlastní, takže není potřeba ukládat data k vám na server.
Všechny 3 programy budou mít podobu dlouhého dokumentu s různými typy příloh – pdf, pptx,
případně videa na youtube.
Chápu správně, že využijeme modul EMA pro jednotlivé přílohy s krátkým popisem a modul Články pro
zveřejnění dlouhého popisu vzdělávacích programů?
Předem děkuji za rady.
S pozdravem

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
programové oddělení
e-mail: havlikova@iQlandia.cz | GSM: (+420) 730 573 898
iQLANDIA, o.p.s. | Nitranská 10, 460 12 Liberec | www.iQlandia.cz

_________________________________________________
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:27 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Vážená paní Havlíková Bittnerová,
děkujeme za informaci ohledně nabídky vložení výstupů z projektu Prolínání formálního a
neformálního vzdělávání. V návaznosti na to Vám zasílám podmínky vložení materiálů. Píšete, že
plánujete vložit 3 vzdělávací programy, po schválení materiálů řídícím orgánem budeme hledat vhodné
řešení jejich uložení.
Abychom mohli najít optimální prostor pro vložení materiálů, potřebovali bychom vědět především,
zda máte již nějaké vlastní úložiště, či chcete materiály fyzicky vložit k nám na Metodický portál.
V případě, že budete mít vlastní web, na kterém budete mít vzdělávací programy uložené, vložili
bychom potřebná metadata o programech do modulu EMA, který je zcela novým modulem
Metodického portálu. Jedná se o jakýsi katalog digitálních vzdělávacích zdrojů (ema.rvp.cz).
V případě, že budete chtít materiály komplet vložit k nám na Metodický portál RVP.CZ, budeme hledat
vhodný modul (viz dokument).
Nyní tedy potřebujeme získat představu o úložišti, počtu materiálů (počtu příloh vzdělávacího
programu) a případně formáty. Uveden= vzdělávací programy budou jakého formátu? Bude se jednat
o jeden dokument nebo jich bude více?
Mockrát děkuji a přeji pěkný den.
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Lenka Perglová
_________________________________________________
po 18. 11. 2019 v 10:17 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
jako příjemci v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol vytváříme v rámci aktivity č. 4 (Propojování
formálního a neformálního vzdělávání) vzdělávací programy a máme povinnost zveřejnit je na portále
RVP.cz. Ovšem zveřejňovat můžeme až konečnou verzi programů schválenou řídícím orgánem (MŠMT).
Na konci listopadu budeme předkládat MŠMT 3 následující programy, každý o délce 16 hodin:
Člověk – pro 8.a 9. třídu ZŠ
Elektrotechnika – pro 8. a 9. tř. ZŠ
Do vesmíru a zase zpátky – pro 4. a 5. tř. ZŠ
Všechny programy se skládají z popisu hodin, metodických popisů, pracovních listů. Program Člověk a
Do vesmíru a zase zpátky obsahují i prezentace v Powerpointu.
S pozdravem a s přáním hezkých podzimních dnů

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová

9 Nepovinné přílohy
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