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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

Země jako vesmírné těleso

Název vzdělávací instituce

IQLANDIA, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 10, 460 12 Liberec www.iqlandia.cz

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Votruba

Datum vzniku finální verze
programu

30. 6. 2021

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy

4

Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

Žáci 6. ročníků ZŠ

Délka programu

16 hodin

3

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Tematická oblast 2: Spolupráce škol, školských zařízení
a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti
a kulturně-společenského zázemí v obci, spolupráce škol
a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi
a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů
zacílených na děti a mládež kulturními a paměťovými institucemi
na venkově a v menších obcích, využívání potencionálu sítě
knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených
komunitních center v obcích.
Tematická oblast 5: Využívání kreativního a inovativního
potenciálu dětí a mládeže.

Tvůrci programu
Odborný garant programu

Mgr. Ladislav Flegl, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, Mgr. Lukáš
Durda
Mgr. Lukáš Durda

Odborní posuzovatelé

Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Program je zaměřený na propojení formální výuky ve škole a interaktivního prostředí science centra.
Program se věnuje planetě Zemi a jejímu postavení ve Sluneční soustavě. Žáci by si měli díky
absolvování programu upevnit své znalosti o rotaci Země, střídání dne a noci a ročních období a další
poznatky o Sluneční soustavě a vlivu vesmíru na náš život na planetě Zemi.
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 laboratorní blok aktivit
se samostatným měřením a bádáním a také využijí planetárium s mnoha možnostmi projekce různých
jevů.
Vedle návštěvy laboratoře a planetária využijí žáci možnosti zkoumat různé děje na planetě Zemi na
velkých interaktivních exponátech, které jsou jim v science centru k dispozici.

1.3 Cíl programu
Žáci si díky 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 samostatné
práci s modely a dalšími pomůckami. V expozicích science centra mohou pak žáci na velkých
interaktivních samoobslužných exponátech prozkoumat další jevy související s planetou Zemí
a Sluneční soustavou. Cílem programu je, aby se neformální výuka v science centru stala aktivitou,
která
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navazuje na výuku ve škole a propojuje teoretické znalosti získané ve školních lavicích 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 postupy při práci
s různými látkami. Důležitou součástí všech laboratorních stanovišť je porozumění zadanému úkolu,
jeho přesné provedení podle instrukcí v daném pořadí a ovládnutí potřebných pomůcek pro bádání.
V laboratorních blocích se žáci setkají s některými jevy týkajícími se planety Země a měli by pochopit,
jak jsou důležité exaktní postupy při experimentování. Žáci si vyzkouší některá jednoduchá měření
a použití laboratorních přístrojů.
Schopnost práce s digitálními technologiemi je rozvíjena ve školní části, kdy některé informace
potřebné ke zvládnutí připravených úkolů musí žáci najít na internetu pomocí nějakého digitálního
zařízení. Při návštěvě science centra se žáci setkají s moderním digitálním planetáriem a objeví při
programu jeho možnosti. V laboratorním bloku mají možnost seznámit se s různými typy spektrometrů,
včetně digitálního, jehož výstup je zpracováván počítačem.
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 současnosti i 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.

1.5 Forma
Program je založen na prolínání klasické výuky ve škole a aktivních forem výuky v science centru.
Aktivity jsou postaveny zejména na skupinové práci a možnosti diskutovat vzájemně své názory
a postupy. Žáci jsou vedeni ke kritickému myšlení, na konci jednotlivých tematických bloků programu
mají možnost prezentovat výsledky své činnosti. 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. Při výuce ve škole se žáci také rozdělují do skupin a pracují většinou ve dvojicích,
někdy však i ve větších skupinách.

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 a na ji navázaly praktické
činnosti.
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.
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1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je připraven pro jednu třídu 6.-7. ročníku ZŠ, tedy pro skupinu 20–30 žáků.

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 experimentální aktivity v laboratoři, pracovní listy s úkoly do standardní
výuky i otázky a úkoly k velkým interaktivním exponátům. Mají možnost absolvovat program
v planetáriu. V rámci formální výuky probíhá frontální vyučování, skupinová práce, 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: Země jako vesmírné těleso – výuka ve škole – 6 hodin
Součástí programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli žáci seznámit se základními
důsledky několika různých pohybů planety Země ve Sluneční soustavě.
Téma č. 1: Země jako součást Sluneční soustavy – 1 hodina
Připomenutí názvů a postavení planet ve Sluneční soustavě a některých jejich měsíců. Rozdíly
mezi různými objekty Sluneční soustavy a také mezi zatměním Slunce a Měsíce.
Téma č. 2: Glóbus – zmenšený model Země – 1 hodina
Práce s měřítkem glóbu a procvičování orientace na glóbu. Praktické měření vzdáleností
a výpočet skutečných vzdáleností. Důležitá místa na glóbu a jejich názvy.
Téma č. 3: Oběh Země kolem Slunce – 1 hodina
Vysvětlení důsledků oběhu Země kolem Slunce a projevy tohoto pohybu pozorovatelné na
Zemi. Nové pojmy přísluní, odsluní a rovina ekliptiky, zopakování termínů rovnodennost
a slunovrat.
Téma č. 4: Rotace Země kolem své osy – 2 hodiny
Otáčení Země kolem své osy a jeho pozorovatelné i nepozorovatelné důsledky. Střídání dne
a noci, měsíční fáze a rychlost otáčení na různých místech na Zemi. Vysvětlení rozdílu mezi
slunečním a siderickým dnem.
Téma č. 5: Místní čas na Zemi – 1 hodina
Vysvětlení časových pásem a výpočty časů v různých místech na Zemi za zadaných podmínek.
Zavedení pojmu časová hranice a souvislost rozdělení časových pásem s otáčením Země kolem
své osy.
Tematický blok č. 2: Země jako vesmírné těleso – 1. návštěva science centra - 5 hodin
Během 1. návštěvy science centra se žáci zaměří na samostatnou práci v laboratoři, absolvují projekci
v planetáriu a seznámí se s různými typy dalekohledů. Žáci 1 třídy se rozdělí na 2 poloviny, které
absolvují stejný program v opačném pořadí, a na závěrečnou část programu se opět spojí do 1 skupiny.
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V laboratoři si během 2 hodin vyzkouší ve dvojicích až trojicích na připravených stanovištích různé úkoly
týkající se Země jako součásti Sluneční soustavy a Mléčné dráhy. V planetáriu absolvují žáci projekci
o historii a současnosti pozorování hvězd a prozkoumají prakticky různé typy dalekohledů.
Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
Při experimentování s vodou v laboratoři žáci mimo jiné zjistí, proč je na severní polokouli Země
v zimě zima a v létě teplo, proč je obloha modrá a jak vypadá sluneční světlo, když jej rozložíme
na jednotlivé barevné složky.
Téma č. 2: Projekce v planetáriu – 1 hodina
Projekce v planetáriu o vývoji pozorování hvězdné oblohy od pozorování pouze zrakem, přes
první dalekohledy až po nejmodernější techniku využívající pro pozorování jinou než viditelnou
část spektra.
Téma č. 3: Pozorování dalekohledy – 1 hodina
Aktivita v učebně s vysvětlením principu dalekohledů a ukázkou některých typů dalekohledů.
Při hezkém počasí je možno pozorovat speciálním dalekohledem Slunce.
Téma č. 4: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
Na závěr první návštěvy science centra je připravena reflektivní část, kdy žáci budou moci
diskutovat o tom, co se jim dařilo nebo naopak pro ně bylo obtížné, jak se jim pracovalo a jestli
je něco při práci překvapilo.
Tematický blok č. 3: Země jako vesmírné těleso – 2. návštěva science centra - 5 hodin
Při 2. návštěvě science centra čeká na žáky další projekce v planetáriu, tentokrát zaměřená na pobyt
člověka na oběžné dráze Země a obecně o podmínkách přežití ve vesmíru. Pro žáky jsou připraveny
také úkoly u velkých interaktivních exponátů s pracovními listy a další otázky, při nichž objeví různé
zákonitosti fungující ve vesmíru i na planetě Zemi.
Téma č. 1: Projekce v planetáriu – 2 hodiny
Projekce v planetáriu o nástrahách pobytu člověka ve vesmíru, o podmínkách panujících na
oběžné dráze kolem Země a také o možnostech dalšího rozvoje dobývání vesmíru. Projekce je
doplněna o ukázku různých nebeských objektů a jevů využívající možnosti digitálního
planetária.
Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
Postavení planety Země ve vesmíru a některé projevy pohybu Země jsou demonstrovány na
velkých interaktivních exponátech, na nichž mohou žáci samostatně vyzkoušet různé jevy.
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 Země jako
vesmírné těleso, která se opět odehrává v učebně. Žáci mají možnost diskutovat, sdílet své
zážitky a také vyplnit evaluační dotazník k celému programu.
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1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro tematický blok č. 1 ve škole je zapotřebí pouze běžné školní vybavení – zeměpisné atlasy, glóbusy,
kalkulačky, psací potřeby, pastelky, případně počítač nebo tablet s připojením na internet.
Tematické bloky č. 2 a 3 se odehrávají v science centru a v planetáriu. Součástí science centra jsou velké
interaktivní exponáty demonstrující různé jevy týkající se planety Země i vesmíru a jeho objevování.
Pro laboratorní aktivity jsou nutné připravené pomůcky (glóbus, lampička, fotovoltaický článek
s možností měřit na něm vzniklé napětí, odměrný válec, akvárium, červeně, zeleně a modře svítící
baterky, meotar, skleněný hranol, klasická žárovka, LED světlo, infralampa, spektrometr, model rakety,
karimatka, model souhvězdí), s nimiž mohou žáci vyřešit zadané úkoly.
K laboratorním úlohám je potřeba mít pro každou skupinu vytištěné pracovní listy s podrobně
popsanými úkoly, do nichž budou žáci zaznamenávat své výsledky měření. Do expozic žáci také
potřebují vytištěné pracovní listy, které mohou vypracovávat samostatně nebo ve skupinách. Stejně
tak do planetária je potřeba vytisknout pracovní listy s otázkami k projekcím.

1.11 Plánované místo konání
Část programu se bude odehrávat ve škole v klasické učebně, další část v laboratoři 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. Pokud není v dosahu školy science centrum spojené
s planetáriem, dají se návštěvy rozdělit a navštívit samostatně planetárium a science centrum. Část
laboratorních aktivit se dá uskutečnit kdekoliv v laboratorních podmínkách s příslušnými pomůckami.
Vzhledem k tomu, že astronomické exponáty a exponáty demonstrující některé jevy na planetě Zemi
jsou součástí každého science centra, je možno přizpůsobit obsah konkrétním možnostem dalších
realizátorů a potřebám různých školních skupin. Důležité je propojení výuky ve škole s obsahem
neformálního vzdělávání, které probíhá s využitím vybaveného prostředí a nákladnějších pomůcek.
Není možné vybudovat odborné experimentální zázemí a pořídit nákladné pomůcky a exponáty na
každé škole.

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
z toho

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora
včetně odvodů

Předpokládané náklady
6500,-

250,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

0,-
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Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
z toho

0,-

Doprava účastníků

0,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

Náklady na učební texty
z toho

3000,-

1750,Příprava, překlad, autorská práva apod.

0,-

Rozmnožení textů – počet stran: 20/žák

1750,-

Režijní náklady
z toho

Stravné a doprava organizátorů

0,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

0,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady

0,-

Odměna organizátorům

0,-

Náklady celkem
Poplatek za 1 účastníka

11250,450,-

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/zeme-jako-vesmirne-teleso
V kapitolách 4 a 5 tohoto dokumentu jsou uvedeny jednotlivé přílohy, které jsou samostatně stažitelné.
Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace.
Všechny materiály vytvořené v rámci programu jsou k dispozici pod licencí Creative Commons 4.0.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
Program je zpracován formou pracovních listů do výuky ve škole i pro návštěvu programů a expozic
v science centru. Odkazy na všechny výukové materiály jsou uvedeny v kapitole 4 a kapitole 5.

2.1 Tematický blok č. 1: Země jako vesmírné těleso – výuka ve škole – 6 hodin
2.1.1 Téma č. 1: Země jako součást Sluneční soustavy – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
školní atlas světa
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes se začneme zabývat planetou Zemí, jejím postavením ve vesmíru a také některými dalšími objekty
Sluneční soustavy.
Na začátek si rozdejte pracovní listy, které společně postupně vyplníme. Někdy budete pracovat
samostatně, u některých úkolů můžete pracovat ve skupinách a u některých úkolů budeme společně
diskutovat, abychom se dobrali správné odpovědi.
K většině úkolů vám bude stačit pero nebo tužka, ale na 1. z úkolů si připravte modrou a hnědou
pastelku.
U druhého úkolu využijeme toho, že jsou mezi námi nadšenci, kteří znají o vesmíru hodně informací,
a společně zkusíme opravit připravené věty tak, aby odpovídaly aktuálním vědeckým teoriím.
Následně vás čeká práce se zeměpisným atlasem a zkusíme odhalit, jaký je rozdíl mezi meteoroidem,
meteoritem a dalšími objekty, které putují Sluneční soustavou.
Před koncem hodiny zvládneme zkontrolovat všechny úkoly, které budete řešit samostatně, a také
budeme mít prostor pro zhodnocení celé hodiny.
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2.1.2 Téma č. 2: Glóbus – zmenšený model Země – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
psací potřeby, pracovní listy, glóby, provázek, milimetrové měřítko, kalkulačka
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes budeme pracovat s glóbusem. Kromě toho, že si společně ukážeme, kde najdete na glóbusu různá
místa, tak se také naučíme, jak změřit a spočítat vzdálenosti na glóbu. Ukážeme si také, jak ovlivňuje
tvar planety a její postavení ve Sluneční soustavě přírodní podmínky, které na různých místech Země
panují.
Postupně budeme společně vyplňovat pracovní list a při tom se seznámíme s různými pojmy, které jsou
při práci s glóbusem důležité.
Některé úkoly z pracovního listu můžete řešit společně, jiné budete zpracovávat samostatně.
Součástí vaší dnešní práce bude také vyhledání některých států, měst a míst, tak uvidíme, kdo z vás se
dobře orientuje na mapě. V případě potřeby máte k dispozici také atlasy, jejichž abecední rejstříky
můžete využít, pokud budete při hledání některých míst úplně ztraceni.
Pokud vás hledání různých míst na glóbu zaujme, můžete v něm pokračovat i samostatně a přidat si do
připravené tabulky i další místa či města.
Během dnešní hodiny si procvičíte také převody jednotek a jednoduché výpočty, takže se vám bude
hodit kalkulačka a vaše matematické dovednosti.
Některé úkoly budeme společně kontrolovat průběžně, u některých si řekneme správné řešení až na
konci hodiny.
Na konci hodiny si necháme prostor také pro zhodnocení dnešních aktivit a toho, jak se vám pracovalo.
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2.1.3 Téma č. 3: Oběh Země kolem Slunce – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
glóbus, školní atlas světa, tablet nebo počítač s možností připojení k internetu
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnešní hodinu věnujeme pohybu Země kolem Slunce. Ukážeme si názorně, jak se Země v průběhu
celého roku pohybuje, jestli je stále ve stejné vzdálenosti od Slunce a co vlastně způsobuje střídání
ročních období.
Můžeme si také ukázat, proč je během naší zimy v Austrálii léto a proč mají Eskymáci dlouhou polární
noc.
Na základě těchto ukázek byste pak měli bez větších problémů vyplnit úkoly v pracovním listě.
U některých úkolů bude vhodnější pracovat ve skupinách a následně pak společně vyhodnotíme,
k jakým závěrům jste došli.
V závěru hodiny si opět řekneme a shrneme, pro koho bylo toto téma a jeho zpracování náročné, komu
vyhovovalo a kdo by chtěl příště něco změnit na způsobu práce.
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2.1.4 Téma č. 4: Rotace Země kolem své osy – 2 hodiny
1. hodina Pomůcky
psací potřeby, pracovní list, glóbus, atlas světa, kalkulátor, případně poznámkový sešit na výpočty,
lampička nebo baterka, velký a menší míč
Podrobně rozpracovaný obsah
V dnešní hodině se budeme zabývat otáčením Země kolem své osy, které ovlivňuje život na povrchu
naší planety velmi výrazně.
Kromě zdánlivého pohybu Slunce na obloze ve dne a pohybu Měsíce, planet a hvězd na noční obloze
se díky otáčení Země pohybuje každý z nás nějakou rychlostí, i když třeba nehybně ležíme doma
v posteli.
Navíc díky otáčení Země a oběhu Měsíce kolem Slunce vidíme pravidelně Měsíc v různých fázích. Tyto
fáze si předvedeme pomocí modelu s míči různé velikosti. Když na ně budeme svítit lampičkou, která
bude představovat Slunce, tak na vlastní oči uvidíme, která část Měsíce a Země a je právě osvětlená
a lépe si tak představíme, v jaké fázi se právě Měsíc nachází.
Zkusíte si také spočítat, jakou rychlostí se pohybujeme díky rotaci Země. Možná vás překvapí, že tato
rychlost není vůbec zanedbatelná. Začneme výpočtem rychlosti někoho, kdo žije na rovníku, a toho,
kdo se vyskytuje na polárním kruhu. S výpočtem si určitě společně pomůžeme, abyste se dostali ke
správnému výsledku a rozuměli postupu.
Na konci hodiny si pak společně řekneme, jak se nám dnes pracovalo a co bylo z dnešní hodiny nejvíce,
a naopak nejméně zajímavé.
2. hodina Pomůcky
psací potřeby, pracovní list, glóbus, atlas světa, kalkulátor, případně poznámkový sešit na výpočty
Podrobně rozpracovaný obsah
Rotace Země kolem své osy je zajímavé téma, které ovlivňuje náš každodenní život, proto se jím
budeme zabývat i druhou hodinu a budeme pokračovat v úkolech z připraveného pracovního listu.
Připomeneme si opět výpočet rychlosti, kterou se pohybuje každý z nás díky rotaci Země kolem své
osy, a spočítáme si, jakou přibližnou rychlostí se pohybuje každý obyvatel České republiky.
Možná jste někde zaslechli název siderický den. Je to astronomický pojem, který si pokusíme dnes
přiblížit, a hlavně názorně vysvětlit tak, abyste chápali, co tento pojem znamená a že se siderický den
o malinko liší od běžného slunečního dne.
Na závěr hodiny se pokusíme shrnout všechny důsledky rotace Země a také si zhodnotíme celé téma
a jeho pojetí. Pro některé bylo toto téma možná celkem náročné, ale určitě se našly informace, které
vás zaujaly.
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2.2.2 Téma č. 5: Místní čas a datová hranice – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
glóbus, školní atlas světa, kalkulačka, počítač nebo tablet s možností připojení k internetu
Podrobně rozpracovaný obsah
V zeměpise souvisí téma čas s několika pohyby planety Země. Délka dne, roku i měsíce je určena tím,
jaké podmínky nastavila příroda ve Sluneční soustavě. Zatímco se nám zdá přirozené, že den trvá
24 hodin, na jiných planetách tomu může být úplně jinak. Existuje dokonce planeta ve Sluneční
soustavě, na níž je 1 rok kratší než 1 den.
Díky tomu, že sluneční světlo dopadá vždy jen na jednu zemskou polokouli, museli tomu naši předci
nějak přizpůsobit čas na různých místech naší planety. Když se pak začalo více cestovat, a dokonce létat
letadly, bylo potřeba časové údaje sjednotit, aby mohla fungovat vzájemná domluva a nedocházelo
k nedorozuměním nebo dokonce k nehodám. Tak vznikla různá časová pásma, datová hranice a lidé
přijali celosvětovou dohodu o společném určování času.
Dnes máte připravený pracovní list, v němž si připomenete základní i další jednotky času a jejich délku.
Následně vás čekají výpočty, při nichž si procvičíte různé dovednosti, které jsme se naučili v minulých
hodinách. Budete pracovat s atlasem světa, budete provádět zeměpisné výpočty a také uplatníte své
další matematické dovednosti.
Základní postup si projdeme společně, a pak už bude práce na vás.
Ti z vás, kteří vládnou pochopit a vypočítat některá zadání dříve, se mohou věnovat spolužákům, kteří
ještě nebudou hotoví. Vyzkoušíte si tak, jaké to je vysvětlovat složitější postup a třeba vymyslíte
jednodušší způsob vedoucí k pochopení místního času.
Pro názornost se vám bude určitě hodit glóbus, na kterém se dá pochopit, proč bylo nutné místní čas
zavést.
Na konci hodiny opět zhodnotíme, jak se vám pracovalo, jestli patří počítání příkladů k vašim oblíbeným
činnostem a zda chcete raději více pracovat s mapami, atlasem a glóbusem nebo také občas spočítat
nějaký konkrétní příklad.
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2.2 Tematický blok č. 2: Země jako vesmírné těleso – 1. návštěva science centra –
5 hodin
2.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
vytištěné pracovní listy Země jako vesmírné těleso, vstupní evaluační dotazníky, psací potřeby,
připravené pomůcky pro pokusy na jednotlivá stanoviště:
•
•
•
•

•
•

akvárium s koloidním roztokem mléka ve vodě, 3 baterky svítící barevným úzkým paprskem
(červeně, zeleně a modře)
2l odměrný válec s roztokem mléka ve vodě, lampička nebo baterka s klasickou žárovkou
glóbus, alespoň 2m měřidlo (metr, pásmo či dlouhý krejčovský metr), fotovoltaický článek
připevnitelný na glóbus s možností připojit voltmetr a měřit napětí na článku
skleněný hranol a jasný zdroj světla (starý meotar nebo jeho moderní varianta), spektroskop,
LED žárovka, klasická žárovka, spektroskop (pro jednoduché zobrazení spektra stačí
jednoduchý spektroskop např. z CD, ale využitelný je i digitální spektroskop s výstupem na
monitor počítače a možností proměřit různé vlastnosti spektra)
model rakety, nejlépe rozložitelný, aby byly jednotlivé části dobře viditelné, tablet nebo jiné
zařízení, na němž je možné přehrát video se záznamem startu nějaké rakety
model souhvězdí z polystyrenových koulí zavěšených na provázcích a připevněných k desce,
karimatka nebo deka pro pozorování ze země

Podrobně rozpracovaný obsah
Než se začneme věnovat připraveným laboratorním úlohám, vyplníte každý sám za sebe jednoduchý
dotazník, který nám pomůže zjistit, jak se nám společně celý vzdělávací program Země jako vesmírné
těleso vydařil. Dotazník je anonymní, takže jej nemusíte podepisovat. Až absolvujete všechny části
programu, dostanete ještě úplně na konec celého programu podobný závěrečný dotazník, v němž
zhodnotíte, jak se vám líbily jednotlivé části vašich návštěv v science centru a také školní výuka o Zemi.
Díky vašim odpovědím a taky díky přímé zpětné vazbě od vás zjistíme, co se nám povedlo, na čem
bychom ještě měli zapracovat a třeba také, co byste za sebe z programu úplně vyřadili.
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Nyní se začneme věnovat připraveným stanovištím a úkolům na nich. Rozdělíte se do skupin, tak aby
každá ze skupin pracovala na jednom pracovišti. Na stanovištích se budete střídat, abyste postupně
během 2 hodin absolvovali úplně vše, co je pro vás přichystáno. Nejprve si jednotlivá stanoviště
společně představíme, abyste věděli, co vás čeká a s čím budete pracovat. Instrukce máte napsány
i pracovních listech, ale upozorníme vás na některá úskalí měření či pozorování.
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Na tomto stanovišti zjistíte, jestli dopadá na severní polokouli více energie v létě nebo v zimě. Ze školy
už víte, že Země se nepohybuje kolem Slunce po kruhové dráze, ale po eliptické, takže někdy je Slunci
blíž a někdy je od něj dál. Ovšem zároveň také víte, že zemská osa je vychýlená, takže někdy v průběhu
roku je severní polokoule přikloněná ke Slunci a někdy zase odkloněná. Vlivy těchto jevů prozkoumáte
pomocí měření energie, která dopadá na fotovoltaický článek připevněný ke glóbusu přibližně
v místech, kde se nachází Česká republika.

32

Pokud se díváte v místnosti kolem sebe přes vrstvu vzduchu, zdá se vám úplně průhledná. Ale když se
venku podíváte na bezmračnou oblohu, vidíte modrou barvu. A při západu Slunce se obloha často
zbarví do červena. Na tomto stanovišti prozkoumáte, čím to může být a zkusíte si vyrobit modrou
i červenou oblohu v laboratorních podmínkách.
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2. hodina
Pomůcky
vytištěné pracovní listy Země jako vesmírné těleso, vstupní evaluační dotazníky, psací potřeby,
připravené pomůcky pro pokusy na jednotlivá stanoviště:
•
•
•
•

•
•

akvárium s koloidním roztokem mléka ve vodě, 3 baterky svítící barevným úzkým paprskem
(červeně, zeleně a modře)
2l odměrný válec s roztokem mléka ve vodě, lampička nebo baterka s klasickou žárovkou
glóbus, alespoň 2m měřidlo (metr, pásmo či dlouhý krejčovský metr), fotovoltaický článek
připevnitelný na glóbus s možností připojit voltmetr a měřit napětí na článku
skleněný hranol a jasný zdroj světla (starý meotar nebo jeho moderní varianta), spektroskop,
LED žárovka, klasická žárovka, spektroskop (pro jednoduché zobrazení spektra stačí
jednoduchý spektroskop např. z CD, ale využitelný je i digitální spektroskop s výstupem na
monitor počítače a možností proměřit různé vlastnosti spektra)
model rakety, nejlépe rozložitelný, aby byly jednotlivé části dobře viditelné, tablet nebo jiné
zařízení, na němž je možné přehrát video se záznamem startu nějaké rakety
model souhvězdí z koulí zavěšených na provázcích připevněných k desce, karimatka nebo deka
pro pozorování ze země

Podrobně rozpracovaný obsah
I v další hodině budeme pokračovat v práci na jednotlivých stanovištích, která jste ještě nestihli projít
a vyřešit. Pokud byste něčemu nerozuměli, realizátoři programu jsou tady pro vás a zodpoví vám
většinu otázek, které vás napadnou. S vesmírem a astronomií je spojená celá řada zajímavých témat
a k některým se dostaneme ještě v dalších částech programu, které na vás čekají.
Sluneční světlo je složeno z několika barev. I když to běžně nevidíme, známe to díky duze, která vzniká
právě rozkladem bílého slunečního světla na dešťových kapkách. Abychom nemuseli čekat na déšť
a správné postavení vůči sluníčku, vyrobíme si duhu na pracovním stole. Postačí nám k tomu skleněný
trojboký hranol a silný zdroj jasného bílého světla.
Po prozkoumání duhy se budeme zabývat složením různých zdrojů světla. Díky přístroji zvanému
spektrometr prozkoumáte světlo klasické žárovky i LED lampičky a podíváte se také na infralampu,
která se využívá třeba pro zahřátí vzduchu.
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Rakety vynáší na oběžnou dráhu kolem Země družice, teleskopy i sondy, které pak pokračují dál do
vesmíru k výzkumu vzdálenějších objektů. Rakety mohou mít různý tvar, ale zatím všechny mají
funkčně stejné díly, které jim umožní vynést cenný náklad minimálně na oběžnou dráhu kolem naší
planety. Na tomto stanovišti prozkoumáte jednotlivé díly rakety a jejich funkci.
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Běžně říkáme, že jsme se narodili ve znamení raka, blíženců, panny atd. Na obloze rozeznáme
souhvězdí Velkého vozu, Labutě a možná ještě pár dalších. Ale co to vlastně souhvězdí jsou? Na
posledním stanovišti si vyzkoušíte, že souhvězdí vlastně nejsou nic pevně daného a z jiné části vesmíru
by vypadala úplně jinak.
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2.2.2 Téma č. 2: Projekce v planetáriu – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
pracovní list Kosmická odysea, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Nyní vás čeká projekce v planetáriu o historii pozorování noční i denní oblohy. Dozvíte se díky ní, jakou
představu měli o vesmíru lidé v dávných dobách a jak vypadají dnešní teleskopy, které vynáší na
oběžnou dráhu soukromé rakety. Pokud budete dávat pozor na různé informace a zajímavosti, které
se ve filmu dozvíte, bude pro vás jednoduché zodpovědět otázky v pracovním listě.
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2.2.3 Téma č. 3: Různé typy dalekohledů a praktické pozorování – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
chemická baňka s vodou, kapátko a miska s vodou čočky s různou ohniskovou vzdáleností (spojky
i rozptylky) různé dalekohledy, případně astronomické dalekohledy
Podrobně rozpracovaný obsah
Po projekci v planetáriu o historii dalekohledů si prakticky ukážeme, jak vlastně dalekohledy vznikly,
pokusíme se sestavit model dalekohledu a také si vyzkoušíme některé profesionální dalekohledy.
Pokud nám bude přát počasí, vyrazíme před budovu nebo na střechu a podíváme se dalekohledem na
Slunce. Je vám určitě jasné, že se nebudeme dívat na Slunce přímo, protože bychom ohrozili svůj zrak,
ale využijeme speciálně upravený sluneční dalekohlede, který je přímo vytvořen pro pozorování Slunce.
Nejprve si představíme nejjednodušší zvětšovací prostředek – kapku vody. Pro jednoduchou simulaci
používáme baňku s vodou, která se chová stejně a je vidět, že svět kolem nás v ní pozorujeme obráceně
a že zvětšuje stejně jako lupa.

Pak si pohrajeme s vybroušenými sklíčky známými z lustru – ty mají mnoho plošek, na nichž se láme
světlo. Je to hezké, vtipné a názorně to ukazuje, jak vzniká barevná vada při průchodu světla sklem.
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Nyní se konečně dostaneme k tomu, že v optických přístrojích používáme různé druhy čoček
a v dalekohledech i zrcadla.
Nejprve si vyzkoušíme sestavit jednoduchý dalekohled. Vžijeme se do role dětí, které si možná na
počátku 17. století hrály s čočkami a objevily princip dalekohledu, který si nakonec jako první nechal
patentovat Hans Lippershey.
Do dvojice dostanete k dispozici dvojice spojných čoček – menší přiložíte k oku a vznikne vám okulár.
Druhou čočku zamíříte na nějaký objekt, který chcete pozorovat, a jejím vzdalováním od okuláru
hledáte obraz. Druhá čočka funguje jako objektiv dalekohledu. Když najdete v čočkách obraz
pozorovaného předmětu, zjistíte, že je zvětšený a převrácený.
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Spojné čočky (lupy)

Rozptylka

Na závěr si ukážeme skutečný dalekohled. Jednoduché dalekohledy mají napevno nastavený objektiv
i okulár, u složitějších astronomických dalekohledů můžete měnit zvětšení výměnou okuláru. To si
budete moci samostatně vyzkoušet.

V nabídce máme například čočkový dalekohled a zrcadlový dalekohled. V případě jasného počasí se dá
pozorovat Slunce speciálně upraveným dalekohledem.
Během pozorování si můžete pořídit fotografii mobilem za okulárem a odnést si domů vzpomínku na
dnešní objevování pozorovací techniky.
2.2.4 Téma č. 4: Vyhodnocení všech činností v rámci 1. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Pomůcky
vypracované pracovní listy z laboratoří a z planetária
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Podrobně rozpracovaný obsah
Po aktivitách v laboratoři a v planetáriu s velkými interaktivními exponáty máte u sebe vyplněné
pracovní listy, do nichž jste zaznamenávali odpovědi na připravené otázky.
•

Společně si projdeme pracovní listy z experimentování v laboratoři. Na jednotlivých
stanovištích jste měli odhalit různé fyzikální zákonitosti, které ovlivňují náš život na planetě
Zemi. Některé výsledky jsou jednoznačné, takže všechny skupiny by měly dojít ke stejné
odpovědi. U některých experimentů se mohou výsledky lišit trochu, protože záleží na
aktuálních podmínkách při provádění experimentu a může záležet např. na konkrétním
osvětlení v danou chvíli. Při popisu barev se ukazuje, že každý z nás je vnímá trochu odlišně,
takže se můžete setkat s tím, že někdo stejný barevný nádech popisuje jako namodralý, jiný
jako zelenkavý. Vnímání barev lidským okem a jejich popis je subjektivní vjem.

•

Společně si projdeme také pracovní list s otázkami k projekci v planetáriu. U tohoto pracovního
listu byly zvoleny otázky s informacemi, které v projekci zazněly, takže si zkontrolujeme, zda
jste si data a další údaje správně zapamatovali.

•

Pokud vás napadají dotazy k jednotlivým úkolům z pracovních listů, máme nyní prostor na
diskuzi. Máte-li otázky týkající se dalekohledů či pozorování vesmíru, můžeme se také pokusit
o jejich zodpovězení.

•

V rychlosti nám ukažte, jak se vám dnešní program líbil, pomocí tzv. semaforu:
Komu se program velmi líbil, zvedne ruku úplně nahoru.
Komu se program vůbec nelíbil, nechá ruku dole.
Ti, kteří nemají jasno, mohou napřáhnout ruku před sebe.
A ti, kteří jsou se svým názorem někde mezi, si vyberou polohu ruky, která vyjadřuje jejich
spokojenost/nespokojenost s programem.
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2.3 Tematický blok č. 3: Země jako vesmírné těleso – 2. návštěva science centra –
5 hodin
2.3.1 Téma č. 1: Projekce v planetáriu – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
Pracovní listy k projekci
Podrobně rozpracovaný obsah
Dnes vás jako první část vás čeká v planetáriu projekce o pobytu astronautů na Mezinárodní kosmické
stanici. Pokud budete dávat pozor na různé informace a zajímavosti, které se ve filmu dozvíte, bude
pro vás jednoduché zodpovědět otázky v pracovním listě.
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2. hodina
Pomůcky
pracovní listy k projekci v planetáriu
Podrobně rozpracovaný obsah
Po skončení projekce budete pokračovat v práci na pracovních listech. Na konci dnešní návštěvy si
společně zkontrolujeme, jak jste na otázky odpovídali.
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2.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
1. hodina
Pomůcky
pracovní list Země jako vesmírné těleso, psací potřeby
Podrobně rozpracovaný obsah
Se sedmi úkoly v pracovním listu Země jako vesmírné těleso navštívíte několik expozic s velkými
exponáty, na kterých se seznámíte s různými jevy, které na naší Zemi fungují. Pracovat můžete ve
dvojicích i samostatně podle toho, jak se vám pracuje lépe.
A jaké úkoly na vás čekají?
•

Skleníkový efekt je jev, který můžete prozkoumat na vlastní kůži na exponátu v expozici Geo.

•

Poskládat planety Sluneční soustavy podle jejich pořadí od nejbližší po nejvzdálenější od středu
sluneční soustavy určitě zvládnete bez problémů.

•

Pohled na povrch planety Země pomocí satelitních kamer vypadá trochu jinak než běžné mapy.
Zkuste rozpoznat alespoň některá místa na naší Zemi zachycená právě satelitem.

•

Všichni asi viděli nějakou filmovou scénu z vesmíru, kdy spolu bojují vesmírné lodě a celý okolní
vesmír je plný spektakulárních výbuchů a hlasitých třesků. Jak je to však skutečně se zvukem
v prostoru, kde není vzduch, si vyzkoušíte na dalším stanovišti.

•

Každý z nás přibližně ví, jaká je jeho hmotnost. Jaký údaj by nám ovšem ukázala váha, pokud
bychom se na ni postavili třeba na Marsu nebo na Jupiteru? Tento lehce teoretický experiment
vám ukáže, že některé údaje jsou velmi relativní.

•

Když si koupíte půllitrovou plechovku s limonádou, očekáváte, že bude mít nějakou hmotnost.
Kdybyste si ji ovšem pořídili na jiné planetě, budete mít zcela jiný vjem o její hmotnosti.

•

Dobývání vesmíru lidmi začalo relativně nedávno. Od prvního objektu vyslaného na oběžnou
dráhu Země uplynulo pár desítek let a na planetě Mars se již prohání lidmi vytvořená vozítka,
která odebírají vzorky hornin a zasílají naměřená data zpět na planetu Zemi.
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2. hodina Pomůcky
interaktivní exponáty
Podrobně rozpracovaný obsah
Po splnění úkolů z pracovního listu máte možnost samostatně nebo ve skupinách prozkoumat další
exponáty v různých expozicích.
Výběr je na vás, ale doporučujeme zejména expozice Geo, Geolab a Kosmo, kde najdete nejvíce
exponátů věnovaných planetě Zemi. Například si můžete vybrat některé z následujících:
•

Coriolisova točna – jedním z projevů otáčení Země kolem své osy je síla, která způsobuje
stáčení vzdušných nebo mořských proudů. Na velké otočné desce si můžete vyzkoušet účinky
Coriolisovy síly na vlastním těle.

•

Výskok na Měsíci – na povrchu Měsíce působí přibližně 6x nižší gravitace než na Zemi,
vyzkoušet si to můžete na nakloněné rovině, na níž se při výskoku dostanete 6x výš než při
běžném výskoku.

•

Vesmírná váha – díky otočnému mechanismu naší vesmírné váhy si vyberete těleso Sluneční
soustavy a na displeji zjistíte, jakou hodnotu hmotnosti by vám na tomto tělese váha ukázala.

•

Mars rover – možnost vyzkoušet si jízdu na vozítku, které se pohybuje po povrchu Marsu.

•

Horniny a různé geologické útvary a období – vývoj na planetě Zemi probíhal v několika
etapách, kdy se různě střídaly teploty i další podmínky pro život. Vznikala různá pohoří, na
různých místech se vyskytovala moře, která následně zmizela a celý proces stále probíhá.
Vznikly různé druhy hornin, které dnes můžeme obdivovat v podobě různých skalních útvarů
či celých pohoří. V expozici Geolab najdete ukázky různých minerálů a hornin.

2.4.3 Téma č. 3: Vyhodnocení všech činností v rámci 2. návštěvy science centra – 1 hodina
1. hodina
Na konci 2. návštěvy science centra dostanete prostor pro vyhodnocení činností, na kterých jste
pracovali, a také se budete moci vyjádřit k celému vzdělávacímu programu.
Pomůcky
vypracované pracovní listy z planetária i expozic, evaluační dotazníky
Podrobně rozpracovaný obsah
•

Máte před sebou vyplněné pracovní listy Země jako vesmírné těleso. Ve skupině si se svými
sousedy porovnejte vzájemně své odpovědi. Pokud se u některé otázky neshodnete, můžeme
o ní diskutovat v celé skupině. Některé otázky a úkoly byly jednoduché a jasné, jiné byly trochu
náročnější, takže prostor pro diskuzi určitě využijete.
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•

Pokud vás napadají další dotazy k jednotlivým úkolům z pracovních listů z planetária nebo
z expozic, nyní se na ně můžete zeptat.

•

Máte-li dotazy k některé z dalších částí program, ať se odehrávala ve škole nebo v science
centru či planetáriu, máme prostor vše prodiskutovat.

•

Která část dnešního programu pro vás byla nejzajímavější nebo překvapivá? Projděte si zpětně
v hlavě všechny části programu, které jste dnes absolvovali, a řekněte nám, co vás nejvíc
zaujalo. Aktivit bylo hodně, proto vyberte každý jednu, případně některý z exponátů, který vás
zaujal.

•

Prosíme vás také o vyplnění evaluačního dotazníku, který nám, realizátorům programu,
nabídne možnost zhodnotit a také do budoucna vylepšit program, který jste právě absolvovali.

•

Pokud vás experimentování a bádání o planetě Zemi zaujalo, tak se doma můžete podívat na
video s několika náměty na praktické činnosti a sami si je vyzkoušet:
https://youtu.be/PahwGvXJghw
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3 Metodická část
Cíl programu
Cílem programu je seznámit žáky s teorií i praktickými činnostmi, které se týkají planety Země. Žáci by
měli porozumět základním jevům, které souvisí s otáčením Země kolem své osy a také kolem Slunce,
měli by znát a umět popsat mechanismus zatmění Měsíce a Slunce a některé další jevy. Sluneční
soustava a základní astronomické jevy jsou součástí RVP jak na prvním, tak na druhém stupni, ovšem
při výuce ve školách nejsou většinou vhodné podmínky pro praktické činnosti a názorné ukázky, při
nichž si žáci vyzkouší teoretické znalosti v praxi. Díky absolvování programu získají žáci zkušenost
s praktickými činnostmi při experimentování v laboratoři a také zažijí projekci v digitálním planetáriu,
která je vizuálně působivým doplněním výuky o planetě Zemi.
Nezbytná teorie
Základní teorie potřebná k provedení vzdělávacího programu je součástí např. učebnice NOVÁK,
Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Zeměpis 6: učebnice vytvořená v souladu
s RVP ZV. 6. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, 2019. Duhová řada. ISBN 9788076000285. Jako
zdroj inspirativních úloh může sloužit pracovní sešit k této učebnici, případně její první díl Vstupte na
planetu Zemi.
Doplnění některých teoretických pasáží, které by mohly usnadnit dalším realizátorům pochopení
některých jevů, je součástí metodiky pro jednotlivé bloky vzdělávacího programu.
Vstupní předpoklady pro program
Program je určen žákům 6., případně 7. tříd základní školy, kteří téma Země jako vesmírné těleso
a příbuzná témata probírají během školní výuky v rámci zeměpisu.
Pro provedení programů je potřeba mít k dispozici materiální vybavení základními laboratorními
pomůckami pro pokusy v laboratoři, je vhodné využít některé základní chemické nádobí (odměrné
válce, kapátka), potřebné je také akvárium a barevné světelné zdroje (červené, zelené a modré světlo),
jako jasný zdroj světla lze použít meotar, jehož světlo rozloží skleněný hranol. Pro analýzu světelných
zdrojů je zapotřebí nějaký druh spektrometru a také různé zdroje světla – klasická žárovka, LED žárovka
a případně i infralampa. Pro experimentování se sklonem dopadajícího záření je zapotřebí glóbus
a solární panel s možností odečítat z něj voltmetrem vytvořené napětí.
Programy se odehrávají uvnitř budovy, takže jsou nezávislé na počasí. Jediná část závislá na slunečném
počasí je pozorování dalekohledy, ale i tato aktivita se dá absolvovat z velké části uvnitř budovy.
Realizátory programu ve školní části by měli být učitelé zeměpisu na druhém stupni základní školy, kteří
mají základní znalosti potřebné k provedení žáků programem. V rámci neformálního vzdělávání by
realizátorem programu měl být člověk, kterému jsou blízké astronomie a zeměpis, má zkušenosti
s prací se žáky druhého stupně základní školy, a kromě teorie je schopen také připravit a při programu
obsloužit praktická stanoviště s pomůckami. Pro program v planetáriu je vhodné využít pracovníky
planetária, kteří jsou zvyklí na programy se třídami z druhého stupně základních škol.
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.
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Díky připraveným laboratorním stanovištím s možností práce s různými názornými pomůckami
a vybavením získají žáci vlastní pozitivní zkušenost, která podpoří jejich motivaci pro další zkoumání
vesmíru kolem nás pomocí exaktních postupů, přesného měření a kvalifikovaných odhadů. Pokud mají
žáci možnost samostatně pracovat s laboratorním vybavením a přístroji, získávají pozitivní vztah
k vědeckým metodám zkoumání přírodních zákonitostí.
Na velkých interaktivních exponátech jsou pak demonstrovány další jevy týkající se planety Země, a žáci
tak mají možnost propojit své teoretické znalosti s praktickým využitím v běžném životě.
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 a následně
dle instrukcí pracovat.
Při blocích v science centru se během laboratorních aktivit seznámí žáci s několika metodami měření
různých veličin, 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.
Schopnost práce s digitálními technologiemi je aktivně rozvíjena jak ve školní části, kdy některé
informace potřebné ke zvládnutí připravených úkolů musí žáci najít na internetu pomocí nějakého
digitálního zařízení, tak při návštěvě science centra. Žáci se zde setkají s moderním digitálním
planetáriem a objeví při programu jeho možnosti. V laboratorním bloku mají možnost seznámit se
s různými typy spektrometrů, včetně digitálního, jehož výstup je zpracováván počítačem. Také se naučí
nebo si připomenou měření napětí pomocí jednoduchého digitálního voltmetru.
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 aktivitách během vzdělávacího programu. Pokud
víme, že žák s SVP se zúčastní programu, je vhodná konzultace s vyučujícím, který konkrétního žáka
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 společně
se zbytkem třídy.
Několik nápadů na další pokusy, které se týkají planety Země jako vesmírného tělesa, je natočeno
a okomentováno na následujícím videu:
https://youtu.be/PahwGvXJghw
Tyto pokusy mohou žáci samostatně vyzkoušet doma nebo se mohou stát součástí formální výuky ve
škole.
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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.
Mohou nastat ale i méně kritické situace, např. může během experimentování dojít ke zničení
některých pomůcek, takže již nejsou k dispozici pro další skupiny. Pro tyto případy je dobré mít vždy
rezervní vybavení, případně alternativní stanoviště, které poslouží jako náhrada.

Vhodná literatura, odkazy apod.
Informace o planetě Zemi jako tělese Sluneční soustavy jsou součástí řady učebnic zeměpisu pro
6. ročník ZŠ. Při sestavování vlastního ŠVP zařazují některé školy tuto tematiku hned na začátek výuky
zeměpisu, jindy naopak spíše na konec dle návaznosti na další témata a také dle individuálních potřeb
a zvyklostí každé školy.
Astronomie, která také pojednává o Zemi ve vesmíru, je součástí fyziky, a ve většině ŠVP je zařazena až
na konec běžné výuky, tedy do 8. nebo 9. ročníku základní školy.
Vhodné zdroje se základními i pokročilými informacemi o planetě Zemi jako tělese Sluneční soustavy
jsou například tyto:
Publikace o planetě Zemi:
•

Kniha popisující vývoj názoru na postavení Země ve vesmíru v průběhu lidské historie. Autorem
je původem český astronom, který se zamýšlí také nad současností a budoucností naší modré
planety.
KOHOUTEK, Luboš. Země z pohledu astronoma. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2007. ISBN
97880-8712-100-9.

•

Publikace pro amatérské pozorovatele noční oblohy obsahuje popis jednotlivých planet,
pohled do historie jejich objevování a také praktické rady pro pozorování noční oblohy.
Praktický slovníček pojmů je vhodným doplněním pro méně zkušené čtenáře.
DUŠEK, Jiří a Marek KOLASA. Sluneční soustava dalekohledem. Praha: Aventinum, 2010. ISBN
978-80-7442-010-8.

•

Vysokoškolská učebnice obsahující teoretické informace a výpočty a jevech ve Sluneční
soustavě. Vhodné pro doplnění znalostí učitele, pokud by se ve skupině vyskytl extrémně
zvídavý žák.
BROŽ, Miroslav a Martin ŠOLC. Fyzika sluneční soustavy. Praha: Matfyzpress, 2013. ISBN
97880-7378-236-8.

Elektronické zdroje:
•

Počítačová online simulace základních pohybů a jevů týkající se planety Země. Tuto výukovou
aplikaci vytvořil Václav Černík v rámci diplomové práce na Přírodovědecké fakultě UK v roce
2017 (vedoucí práce RNDr. Marek Křížek, Ph.D.). Diplomová práce byla zaměřena na výuku
zeměpisu na střední škole, ale simulace jsou využitelné i pro základní školu. Earth Space Lab –
interaktivní 3D animace . Earth Space Lab – interactive 3D animations
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•

[online]. Dostupné z: https://www.earthspacelab.com/cs
Přehledné zpracování informací o Sluneční soustavě nabízí server Aldebaran, jehož stránky
vytváří a spravují odborníci z ČVUT v Praze. Velmi podrobně jsou zde zpracovány údaje o Slunci
i jednotlivých planetách Sluneční soustavy, o planetkách i meziplanetární hmotě. Astrofyzika |
Sluneční soustava. Aldebaran homepage [online].
Dostupné z: https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/

•

Popis Sluneční soustavy obsahuje i obsáhlá elektronická Encyklopedie fyziky, kterou spravuje
středoškolský učitel Jaroslav Reichl.
Sluneční soustava :: MEF. Fyzika :: MEF [online]. Copyright © 2006 [cit. 16.03.2021].
Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/79-slunecni-soustava

•

Webová stránka Gymnázia Hranice, na níž jsou přehledně zpracovány informace o planetě
Zemi jako vesmírném tělese.
Dostupné z:
https://gymnaziumhranice.cz/soubory/predmety/ProjektZemepis/TEMPLATE/VesmirTeleso.
htm
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3.1 Metodický blok č. 1: Země jako vesmírné těleso – výuka ve škole (6 hodin)
Součástí prvního bloku vzdělávacího programu je 6 vyučovacích hodin ve škole, během nichž by se měli
žáci seznámit se základními informacemi o různých pohybech planety Země a jejich důsledcích, které
pozorujeme v běžném životě, při pohledu na noční oblohu nebo také při sledování času při přeletu
z jednoho místa planety Země na jiné.
3.1.1 Téma č. 1: Země jako součást Sluneční soustavy – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák si upevní poznatky o tělesech Sluneční soustavy a o celém vesmíru.
Žák dokáže vyhledat informace o Sluneční soustavě v atlase světa i na internetu.
Žák dokáže rozlišit zatmění Měsíce a Slunce a dokáže popsat nebo na modelu předvést mechanismus
jejich vzniku.
Rozvoj kompetencí
Při vzájemné diskuzi a při prezentaci svých závěrů rozvíjejí žáci kompetenci v komunikaci.
Při hledání odpovědí na otázky týkající se Sluneční soustavy rozvíjejí žáci svou kompetenci k řešení
problémů.
Metody
výklad, samostatná práce, diskuze, skupinová práce, prezentace
Forma a bližší popis realizace
15 minut: Tělesa Sluneční soustavy a jejich zakreslení. Diskuze o podmínkách v různých částech Sluneční
soustavy.
10 minut: Názvy měsíců a správné pojmenování těles, která se ve Sluneční soustavě vyskytují.
15 minut: Simulace zatmění Slunce a měsíce.
5 minut: Shrnutí průběhu hodiny a reflexe činností.
Téma Sluneční soustavy je pro žáky velmi atraktivní, mají už spoustu znalostí z předchozí výuky
i z mimoškolních aktivit. Většina žáků zná pořadí planet Sluneční soustavy, ale ne všichni mají představu
o podmínkách, které na jednotlivých planetách panují.
Je vhodné rozvinout diskuzi o planetách a o tom, jak souvisí jejich velikost, teplota na povrchu a další
podmínky s postavením ve Sluneční soustavě. Žáci mohou základní informace najít v klasickém školním
atlase, který má část věnovanou právě Sluneční soustavě. Lze ale také využít různé internetové zdroje,
u kterých je vhodné postupně naučit žáky ověřovat autorství stránek a věrohodnost předkládaných
informací.
Při úkolu spojit názvy planet s jejich měsíci si někteří žáci poprvé uvědomí, že ve sluneční soustavě se
nachází hodně měsíců, ale pouze jeden Měsíc. Pro některé je tato informace překvapením. Zajímavé
také je položit žákům otázku, proč mají některé planety hodně měsíců a jiné žádné. Někteří žáci možná
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narazí na odlišné informace v atlase a na internetu, protože u některých planet jsou objevovány stále
další a další měsíce, o kterých astronomové dříve neměli tušení.
Pojmenování různých druhů meziplanetárních objektů a projevů jejich interakce se Zemí a její
atmosférou, je pro některé žáky také velmi překvapivé. Je vhodné upozornit žáky na pravidelné
meteorické roje a ukázat jim na nákresu Sluneční soustavy, jak je možné, že každý rok můžeme
pozorovat meteory v přibližně stejnou dobu.
Pro vysvětlení zatmění Měsíce a Slunce je možné uspořádat scénku se skupinkami čtyř žáků. Vhodné
je, aby žák představující Slunce držel lampičku, druhý žák představuje planetu Zemi a třetí Měsíc, který
obíhá kolem Země. Čtvrtý žák pak nepředstavuje žádné nebeské těleso, ale jako nezávislý pozorovatel
určuje postavení tří spolužáků.
Pokud je na aktivitu dost času, je vhodné, aby se žáci vzájemně prostřídali a každý si samostatně
vyzkoušel nastavit všechny 3 tělesa vůči sobě tak, aby odpovídala postavení Země, Měsíce a Slunce při
obou typech zatmění.
Někteří žáci mají jasno hned na začátku a je vhodné toho využít, aby vysvětlili zatmění svým
spolužákům, kteří třeba tápou v tom, jak by měla být tělesa rozestavena.
Na závěr hodiny je vhodné zařadit nějakou reflektivní aktivitu, třeba hodnocení jednotlivých úkolů
pomocí hlasování o oblíbenosti nebo přiřazování 3 pozitivních bodů různým aktivitám.
Vzhledem k tomu, že během této hodiny nemusí žáci provádět žádné výpočty, je to velmi kladně
hodnocené téma.
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3.1.2 Téma č. 2: Glóbus – zmenšený model Země – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák zvládne aktivně pracovat s glóbusem a orientuje se v jeho měřítku.
Žák zná základní terminologii používanou při práci s glóbusem.
Rozvoj kompetencí
Při čtení zadání úkolů, jejich řešení a při spolupráci ve skupině rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Při měření a přepočtu vzdáleností na glóbusu a ve skutečnosti rozvíjí žák svou matematickou schopnost
a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Metody
výklad, samostatná práce, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
20 minut: Žáci na glóbusu hledají různá místa, měří jejich vzdálenosti od Prahy a následně přepočítávají
vzdálenosti.
15 minut: Další pojmy související s glóbem.
10 minut: Shrnutí hodiny a reflexe práce.
Žáci glóbus převážně znají, ale většinou si nevšimli, jaké je jeho měřítko a že je na glóbusu uvedeno.
Některé překvapí, že pomocí obyčejného pravítka a provázku dokážou spočítat poměrně přesně
vzdálenosti mezi jednotlivými místy na glóbusu. Většinou je zaujme porovnávání vzdáleností mezi
Prahou a různými místy, která navštívili. Zábavnou činností je pro žáky také hledání různých měst a míst
na různých kontinentech.
Přepočítávání vzdáleností je činnost, u které si kromě násobení procvičí žáci také převody délkových
jednotek. Většinou je potřeba žákům připomenout převodní vztahy a postupy. Přestože jsou převody
jednotek celkem mechanická věc, mezi žáky nepatří mezi oblíbené činnosti. A právě proto je potřeba
i tuto aktivitu procvičovat, protože je to jedna z věcí, které žáci využijí i v běžném životě.
Pojmy související s glóbusem je vhodné probrat ve skupinách a následně porovnat, zda jednotlivé
skupiny přiřadily správné pojmy ke správným místům na glóbu.
Při závěrečném shrnutí většinou vyjdou přepočty vzdáleností jako nejméně oblíbená činnost, ale
samotná práce s glóbusem žáky baví.
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3.1.3. Téma č. 3: Oběh Země kolem Slunce – 1 hodina
1. hodina

Cíl hodiny
Žák pochopí důsledky oběhu Země kolem Slunce pro střídání ročních období.
Žák dokáže pomocí glóbusu a lampičku ukázat letní a zimní slunovrat a rovnodennost.
Žák si osvojí pojem rovina ekliptiky.
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Rozvoj kompetencí
Při plnění úkolů z pracovního listu rozvíjí žák svou kompetenci k učení.
Při práci ve skupině a při prezentaci získaných informací posiluje žák svou komunikační kompetenci.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce, samostatná práce
Forma a bližší popis realizace
15 minut: Simulace oběhu Země kolem Slunce a vliv naklonění zemské osy na roční období v různých
zeměpisných šířkách.
10 minut: Zavedení a vysvětlení pojmu rovina ekliptiky.
15 minut: Postavení Země vůči Slunci v různých obdobích kalendářního roku.
5 minut: Shrnutí hodiny a reflexe všech činností.
Žáci ve dvojicích vypracovávají úkoly z pracovního listu a diskutují o jednotlivých možnostech odpovědí.
Často je potřeba na glóbu některé jevy demonstrovat, aby si je žáci dokázali představit. Pro
demonstraci střídání ročních období je pro názornost vhodný glóbus a svítící lampička. Některé pojmy
a údaje si musí žáci vyhledat v atlase nebo na internetu.
Rovina ekliptiky je pro některé žáky příliš složitá tematika, proto je možné zařadit tento úkol pouze jako
volitelný pro žáky, kteří chtějí znát i další názvosloví používané v zeměpise. Pro ostatní stačí pochopit,
že rovina ekliptiky je rovina, v níž se pohybuje Země kolem Slunce.
Zajímavé je zadat dětem otázky na aktuální roční období v jiných oblastech než v naší zeměpisné šířce
v různých částech roku.
Toto téma je velmi důležité pro praktický život, proto se vyplatí věnovat mu v případě potřeby větší
prostor, případně po nějaké době zopakovat se žáky mechanismus střídání ročních období.
V reflektivní části hodiny je vhodné shrnout základní poznatky z dnešní hodiny.
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3.1.4 Téma č. 4: Rotace Země kolem své osy – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže popsat projevy rotace Země kolem své osy.
Žák dokáže pojmenovat fáze Měsíce při pozorování ze Země.
Rozvoj kompetencí
Při získávání nových znalostí a dovedností rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Při hledání správných odpovědí na zadané otázky rozvíjí žák svou komunikační kompetenci.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce na pracovních listech, praktické činnosti
Forma a bližší popis realizace
15 minut: Detailní prozkoumání rotace Země kolem své osy a důsledků tohoto pohybu.
10 minut: Simulace měsíčních fází pozorovaných ze Země.
10 minut: Vysvětlení různých rychlostí na povrchu Země při pobytu v různých zeměpisných šířkách.
10 minut: Výpočet konkrétní rychlosti na rovníku a na polárním kruhu.

Rotace Země je pohyb, jehož projevy pozorujeme každodenně při střídání dne a noci. Je to tedy jedna
z nejdůležitějších charakteristik planety Země, která dala vzniknout dennímu a nočnímu cyklu všech
živých organismů na naší planetě. Proto by každý ze žáků měl rozumět tomu, jak se otáčení Země
projevuje a proč vidíme zdánlivý pohyb Slunce na obloze od východu k západu.
Po zapsání základních informací o rotaci Země by měli žáci postupně pochopit, že celkem jednoduše
dokážou spočítat, jakou rychlostí se při otáčení planety Země pohybujeme. Pokud už probírali rychlost
ve fyzice, mělo by stačit pouhé připomenutí, ale někdy je potřeba důkladné zopakování, a pak teprve
jsou žáci schopni dosadit do vzorečku a rychlost spočítat.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže spočítat rychlost otáčení na povrchu planety Země v různých zeměpisných šířkách.
Žák zná rozdíl mezi slunečním a siderickým dnem.
Rozvoj kompetencí
Při počítání rychlosti na povrchu Země v různých zeměpisných šířkách rozvíjí žák své matematické
schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při získávání nových znalostí a dovedností rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Při komunikaci s učitelem i s ostatními žáky posiluje žák svou komunikační schopnost.
Metody
výklad, diskuze, skupinová práce na pracovních listech, výpočty
Forma a bližší popis realizace
15 minut: Počítání rychlosti otáčení v různých zeměpisných šířkách.
15 minut: Rozdíl mezi slunečním a siderickým dnem.
10 minut: Shrnutí projevů otáčení Země kolem své osy.
5 minut: Reflexe hodiny.
Žáci pokračují v předešlé práci a počítají konkrétní rychlosti otáčení Země v různých zeměpisných
šířkách. Ve třídě se vždy rozvine debata o tom, jak je možné, že se pohybujeme takovou rychlostí,
a přitom nic nepozorujeme. Žáci si musí uvědomit, že rozměr Země je vůči nám obrovský a zároveň
hraje velkou roli atmosféra Země, která se pohybuje zároveň s planetou. Žáky možná také překvapí, že
atmosféra Země je ve srovnání s poloměrem Země pouhá tenká vrstvička vzduchu nad povrchem naší
planety.
Rozdíl mezi slunečním a siderickým dnem je drobný teoretický jev, který někteří žáci v praxi nikdy
nevyužijí. Pro část žáků je ale setkání s takovými rozdíly ukázka možností, že o většině témat se dá
přemýšlet více do podrobností a že se v nich skrývají složitější vysvětlení. Pokud žáci rozdíl pochopí,
mohou se pokusit vysvětlit jej ostatním spolužákům.
Protože téma rotace Země kolem své osy je stěžejní pro pochopení fungování života na Zemi, je
vhodné, aby každý se žáků provedl shrnutí toho, co si zapamatoval. Případně je také vhodné se k této
problematice vrátit i později, aby došlo k upevnění získaných poznatků.
Žáci při závěrečné reflexi aktivit většinou kladně hodnotí diskuzi a praktické příklady. Matematické
vyjádření a výpočty naopak považují za náročné.
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3.1.5 Téma č. 5: Místní čas na Zemi – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže pojmenovat jednotky času a zná převodní koeficienty mezi nimi.
Žák dokáže vysvětlit pojem přechodný rok.
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Rozvoj kompetencí
Při převodech jednotek a počítání místního času rozvíjí žák své matematické schopnosti a základní
schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Žák rozvíjí při získávání nových informací svou schopnost učit se.
Při skupinové práci rozvíjí žák svou schopnost komunikovat.
Metody
výklad, samostatná práce, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
15 minut: Opakování časových jednotek a převodů mezi nimi. Vysvětlení místního času a ukázka
výpočtu v konkrétním místě na Zemi.
15 minut: Rozdělení do skupin, práce s glóbusem, atlasem a samostatné výpočty.
10 minut: Prezentace výsledků ostatním skupinám.
5 minut: Shrnutí a závěr.
Místní čas je téma, se kterým se žáci prakticky setkají, pokud vycestují někam do vzdálenějšího
zahraničí. Přestože výpočty nejsou příliš oblíbené, práce s glóbusem a hledání vzdálených míst většinu
žáků zaujme.
Při rozdělení do skupin se většinou vyčlení matematicky zdatnější členové týmů, kteří zvládají výpočty,
ale ostatní si mohou rozdělit další role – vyhledávání v atlase, převody jednotek, kontrola výsledků
a jejich prezentace ostatním.
Zajímavé je také rozdělení časových pásem na Zemi. Při pohledu na mapu časových pásem je jasné, že
se časová pásma neřídí pouze určenými poledníky a může se rozvinout debata o datové hranici, cestě
kolem světa za 80 dní a dalších příbuzných tématech.
Při reflexi hodiny se opět ukazuje, že počítání nepatří pro většinu žáků k oblíbeným činnostem, ale
většinou uznávají, že někdy je potřeba.
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3.2 Metodický blok č. 2: Země jako vesmírné těleso – 1. návštěva science centra –
5 hodin
Na teoretickou výuku ve škole navazují praktické činnosti v science centru, které se odehrávají
v laboratoři, v planetáriu a v expozicích s využitím velkých interaktivních samoobslužných exponátů.
Téma planety Země jako vesmírného tělesa je úzce propojeno s astronomií, která je pro většinu žáků
atraktivním tématem a nadšeně objevují nové poznatky z této oblasti.
Při práci v laboratoři i v planetáriu jsou žáci rozděleni na poloviny. Každá polovina se věnuje buď
laboratorní práci, nebo má program v planetáriu a následně se skupiny vymění. Rozdělení skupiny
probíhá proto, aby byla žákům umožněna intenzivní práce v malých skupinkách (2-3 žáci). Menší počet
žáků také usnadňuje realizátorovi programu vedení všech aktivit a dává mu možnost lépe reagovat na
dotazy a nejasnosti na jednotlivých stanovištích a při dalších aktivitách.
Na poslední hodinu návštěvy science centra se třída opět spojí a v učebně nebo v jiném klidném
prostoru proběhne společné vyhodnocení všech činností a také hodnocení celodenního 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.
Propojení formální a neformální výuky
Při části programu, která se odehrává mimo školní třídu v prostorách science centra, mají žáci možnost
pracovat v menších skupinkách a také delší dobu v kuse v porovnání s běžnou výukou ve škole. Učitel
a také další realizátoři programu mají možnost věnovat se žákům více individuálně, protože pracují
vždy pouze s polovinou třídy.
Při závěrečné reflexi a shrnutí se většinou podaří vytvořit takovou atmosféru, aby žáci rozebírali nejen
informace, se kterými se během vzdělávacího programu setkali, ale také své prožitky. Ve společné
diskuzi se daří řešit, zda žákům více vyhovovaly řízené činnosti nebo volná činnost, zda pro ně byla
přínosnější samostatná práce nebo práce ve skupině. Jsou také schopni zhodnotit, která část aktivit pro
ně byla nejpodnětnější a která naopak nejméně přínosná.
3.2.1 Téma č. 1: Experimentování v laboratoři – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák experimentálně zjistí, kolik slunečního záření dopadá na povrch Země v naší zeměpisné šířce
v různém období roku.
Žák si prakticky vyzkouší rozptyl světla v atmosféře a dokáže následně popsat, proč je obloha modrá
a při západu Slunce někdy načervenalá.
Rozvoj kompetencí
Při práci na připravených stanovištích s pomůckami rozvíjí žák svou matematickou schopnost a základní
schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při práci se spektrometrem rozvíjí žák svou schopnost práce s digitálními technologiemi.
Při práci s pracovními listy a při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
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Při aktivitách s novými pomůckami a podle nových postupů rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, praktické činnosti, experimentování, heuristické zkoumání
Forma a bližší popis realizace
Hodina probíhá formou samostatného experimentování a měření. Žáci mají k dispozici 5 pracovišť
s ucelenými sadami pomůcek, takže mohou pracovat ve dvojicích, maximálně ve trojicích. Během první
hodiny stihnou po teoretickém úvodu většinou projít 2 stanoviště, zbylým třem se věnují v navazující
hodině. Na pracovních listech, které žáci postupně lineárně procházejí, mají přesný popis aktivit.
Všechna stanoviště jsou na začátku hodiny žákům frontálně podrobně představena a popsána. Důležité
je ukázat žákům zacházení s pomůckami, protože u některých postupů je potřeba zachovat pořadí
popsané v pracovním listě a některé pomůcky by mohly být nesprávným použitím zničeny nebo
znečištěny.
Experimentování v laboratoři je pro realizátory programu náročné na přípravu. Na stanovištích musí
být připraveny pomůcky, vzorové pracovní listy a někdy také spotřební materiál. Žáci jsou rozděleni do
dvojic až trojic a při řešení úkolů by měli spolupracovat. Každá skupina má svou sadu pracovních listů,
do nichž si zaznamenává své výsledky a odpovědi.
Při přípravě stanovišť je potřeba zkontrolovat, zda jsou všechny pomůcky připraveny ve správném
množství, zda vše funguje a svítí a zajistit správné množství vody v akváriu i v odměrných válcích.
Pokud by měli žáci na některém stanovišti dotazy, je jim k dispozici realizátor programu.
Je vhodné mít k dispozici také náhradní pomůcky. Pokud by v průběhu programu došlo k rozbití či
poškození jednodušších pomůcek, hodí se mít připravenou alternativu, aby i další skupiny mohly bez
omezení pokračovat v připravené práci.
Žáci většinou postupují při postupném experimentování podle pracovních listů podobným tempem,
občas je ale některá skupinka výrazně rychlejší nebo naopak pomalejší. Při pomalejším tempu je
vhodné, aby se jeden z realizátorů programu na tuto skupinku zaměřil a pomáhal jí, pokud tápe při
hledání odpovědí a provádění popsaných postupů.
Rychlejší skupiny se mohou zapojit do experimentování ostatních tím, že budou radit s kroky, které
dělají ostatním problémy. Případně je také vhodné mít připraveno rozšíření aktivit o některé
pokročilejší aktivity, pokud o ně mají žáci zájem a stihli základní úlohu s časovým náskokem.
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Jednotlivé úkoly a jejich správná řešení:
Po rozdělení do dvojic nebo trojic na jednotlivá pracoviště je všem hromadně představena práce, která
žáky čeká, a mohou si tak dopředu představit, s čím budou pracovat a jaké úkoly budou řešit.
Stanoviště č. 1: Roční období
Na tomto stanovišti čeká na žáky glóbus s připevněným fotovoltaickým článkem s připojeným
digitálním voltmetrem. Pokud glóbus osvětlíme lampičkou, tak podle sklonu dopadajících paprsků bude
fotovoltaický článek generovat větší nebo menší elektrické napětí. To v přírodě znamená, že na Zemi
dopadá větší nebo menší množství energie a díky tomu nastává zima nebo léto.
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Doplňující teorie:
Vzdálenost Země od Slunce se při jejím oběhu mění. Nejblíže se nachází kolem 4. ledna ve vzdálenosti
cca 147 mil. km, nejdále o půl roku později, ve vzdálenosti cca 152 mil. km.
Na příjem energie od Slunce to samozřejmě vliv má, nicméně daleko větší roli zde hraje míra přivrácení
konkrétní oblasti na Zemi ke Slunci. V důsledku sklonu zemské osy se tak velikost osvitu dané oblasti
mění. Pro severní polokouli je situace taková, že i přesto, že je v lednu Země Slunci nejblíže, ročním
obdobím je právě zima. Severní polokoule je v tomto období odvrácenější od Slunce, z pohledu
pozemského pozorovatele je Slunce níže nad obzorem. Příjem energie je tak nižší. V létě je situace na
severní polokouli opačná – Země je od Slunce dále, ale díky přivrácení severní polokoule ke Slunci je
příjem energie vyšší.
Nejvýše je Slunce na obloze v den letního slunovratu, nejníže v den slunovratu zimního. Na severní
polokouli se tak děje obvykle 20. nebo 21. června (letní slunovrat), a 21. nebo 22. prosince (zimní
slunovrat).
Z experimentu v úloze č. 1 vyplyne, že je zde patrný rozdíl v osvitu (projeví se zvýšením napětí na
fotočlánku). Pokud by se experiment rozšířil tak, že by se pomocí glóbu simulovalo přibližování
a vzdalování Země od Slunce, zjistili bychom, že posun o příslušnou vzdálenost, odpovídající změně
vzdálenosti Země - Slunce v přísluní a odsluní, nevyvolává takovou změnu v napětí.
Zajímavým důsledkem kombinace sklonu zemské osy a měnící se vzdálenosti Země - Slunce by mělo
být, že na severní polokouli by zimy měly být teplejší a léta chladnější, než na polokouli jižní, ale není
tomu tak. Tento rozdíl je velmi malý a větší vliv na teploty mají místní poměry (pevnina, oceán, pohoří,
mořský proud).
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Stanoviště č. 2: Proč je obloha modrá
U této úlohy pracují žáci se světlem, které se rozptyluje v bíle zakalené vodě. Zákal vzniká přidáním
několika kapek mléka do vody a je potřeba vyzkoušet, jak se konkrétní světelný zdroj ve vodě rozptýlí.
Zabarvení není vůbec syté, jedná se spíše o namodralou a načervenalou barvu, takže někteří žáci
mohou uvádět jiné odstíny barev. Např. růžovou, oranžovou apod. Všechny tyto odpovědi jsou
správné, protože se stále pohybují v okolí červené části spektra.
Doplňující teorie:
Sluneční světlo obsahuje spektrum různých vlnových délek, které vnímáme jako barvy. V přírodě se
s takovým rozkladem světla můžeme setkat třeba v případě duhy, kdy se „bílé“ světlo rozkládá na
kapkách vody.
Světlo je ale ovlivněno i samotným vzduchem, který navíc obsahuje prach, krystalky ledu, molekuly
vody, vodní páry atd. To se projeví rozptylem procházejícího světla. Pokud bílému světlu postavíme do
cesty větší překážku, například krystalky ledu či kapky vody, kterými jsou tvořena oblaka, celé spektrum
se na překážce rozptýlí a my vnímáme oblak jako bílý. Pokud ale překážky zmenšujeme, dochází již
k rozptylování konkrétních vlnových délek.
Nejsnáze se v atmosféře rozptyluje fialová a modrá složka světla.
Čím delší dráhu v tomto prostředí světlo urazí, tím více bude o konkrétní vlnové délky ochuzováno.
Jako poslední se rozptylují delší červené vlnové délky a obloha dostává načervenalý nádech. To je
případ západu Slunce, kdy do našeho oka dopadá světlo, které si zachovalo již jen převážně červenou
složku.
Přes den, kdy je Slunce na obloze výše, urazí světlo cestou do našeho oka kratší dráhu a rozptýlit se
v atmosféře stihne hlavně jeho modrá složka. Proto je denní obloha modrá.
Slunce je ve skutečnosti hvězdou bílou, nám se ale zdá žluté. To je dáno tím, že jeho světlo je při dopadu
do našeho oka ochuzeno o modrou složku (rozptyl v atmosféře) a tím se jeví jako žluté.
Úlohy v pracovním listu jsou založeny právě na simulaci atmosféry (voda, zakalená kapénkami tuku)
a průchodu světla. V úloze 1 sledujeme postupný rozptyl vlnových délek, v úloze 2 schopnost průchodu
konkrétních vlnových délek prostředím, než dojde k jejich úplnému rozptylu.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže rozložit světlo pomocí skleněného hranolu.
Žák dokáže pojmenovat jednotlivé části rakety.
Žák chápe souvislost mezi tvarem souhvězdí a pozicí hvězd ve vesmíru.
Rozvoj kompetencí
Při práci s připravenými pomůckami rozvíjí žák svou matematická schopnost a základní schopnosti
v oblasti vědy a technologií.
Při práci s pracovními listy a při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při zkoušení nových postupů a plnění zadaných úkolů rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, praktické činnosti, experimentování, heuristické zkoumání
Forma a bližší popis realizace
Druhá hodina v laboratoři je pokračováním první hodiny s využitím stejných pomůcek a pracovních
listů.
Podrobně rozpracovaný obsah
I ve druhé hodině práce v laboratoři pokračují žáci ve skupinové práci na připravených stanovištích
s nachystanými pomůckami.
Stanoviště č. 3: Spektrometr
U této úlohy pracují žáci s různými zdroji světla, se skleněným hranolem a také se spektrometrem. Díky
několik úkolům postupně přijdou na to, že světlo je složeno z různých barevných složek a že světelné
zdroje se mezi sebou odlišují právě různým složením světla.
Doplňující teorie
Sluneční „bílé“ viditelné světlo je ve skutečnosti tvořeno světelnými vlnami o různých vlnových délkách.
Ty odpovídají jednotlivým barvám, které jsme schopni získat, pokud například rozložíme takové světlo
optickým hranolem. Směrem k fialové barvě se vlnová délka zkracuje, směrem k červené prodlužuje.
Některé světelné zdroje nevysílají všechny viditelné vlnové délky světla. Jejich spektrum je ochuzeno
o některé barvy. Například studená bílá LED světla lze popsat jako zdroje s převažující modrou složkou
světla, které se nehodí do nočního prostředí. Klasická žárovka obsahuje všechny vlnové délky
viditelného záření, což je charakterem velmi podobné světlu slunečnímu. Proto je nám takové světlo
příjemnější, přirozenější.
„Infralampa“ září na větších vlnových délkách a její světlo je tudíž červené a vyzařuje i infračervené
(tepelné) záření.
Spektrometr je zařízení citlivé na vlnové délky světla v určitém rozsahu a umí je zobrazit rozloženě.
Využívá se při analýzách chemického složení hořících látek, měření optických vlastností, výrobě
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materiálů, aj. Spektrum záření lze pozorovat i jednoduchým spektrometrem, kdy světlo rozložíme
odrazem od povrchu DVD.

Stanoviště č. 4: Rakety
Cílem tohoto stanoviště je jednoduchou formou seznámit žáky s tím, jak fungují současné rakety
a jakou roli mají jejich jednotlivé části.
Doplňující teorie
Vybrali jsme raketu Falcon 9, protože v době vzniku programu šlo o revoluční typ dopravního
prostředku. Její části jsou znovupoužitelné, protože první stupeň je po startu schopen přistání a dalšího
letu.
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Zachraňují se také obě poloviny aerodynamického krytu. K říjnu 2020 zaznamenaly už dva ze
zachráněných prvních stupňů svůj šestý opakovaný start a přistání. V případě aerodynamických krytů
drží rekord dva kryty, které letěly a byly zachráněny při misi Starlink L13 dne 18. 10. 2020. Více
aktuálních informací naleznete na https://www.elonx.cz/.
Raketa používá kapalinové motory Merlin 1D, které jsou ve své kategorii nejúčinnější v poměru tahu
vůči jejich hmotnosti. Spalují vysoce rafinovaný letecký petrolej a jako okysličovadlo slouží kapalný
kyslík. Obě látky jsou turbočerpadly hnány do spalovací komory, kde se zapálí a spaliny vyletí velkou
rychlostí ven. Na principu akce a reakce se raketa pohne opačným směrem.
Model použitý v programu byl vyroben na 3D tiskárně, oproti skutečnosti je 180× zmenšený.
Aerodynamický kryt jsme upravili, aby ho tvořily dvě skořápky, které při startu odpadávají do stran.
První stupeň má výklopné nohy – pro účely programu jsou sklopené, ale dá se ukázat jejich vyklápění
a sklápění. Jako náklad byla zvolena sonda TESS, což je tzv. „lovec exoplanet“, tedy vesmírný
dalekohled, který skenuje celou oblohu a hledá planety u jiných hvězd tzv. zákrytovou metodou.
Další historicky velmi úspěšnou raketou je ruský Sojuz, jehož předchůdci sahají až k prvním letům
člověka a první družici Sputnik 1, protože spodní část je téměř shodná a jedná se o původně balistickou
raketu R7. Sojuz považujeme za raketu třístupňovou, protože má centrální stupeň, dále čtyři boční
stupně (někdy tedy jako první stupeň) a pak horní (zde tedy třetí stupeň). Typickým příkladem
třístupňové rakety je i Saturn V, největší raketa historie, která vynesla lodi Apollo k Měsíci. První tři
stupně umístily náklad na parkovací oběžnou dráhu kolem Země, ale třetí stupeň byl schopen
opakovaného zážehu a poslal sestavu i sebe k Měsíci. Jeho nárazy do povrchu pomáhaly měřit nitro
Měsíce díky malým otřesům, které způsobily svým dopadem. Ty měřily seismometry, které tam
astronauti dříve rozmístili.
V případě, že budete chtít s žáky provést pokus s lihovou raketou, myslete na bezpečnost. Láhev, zvláště
ta velká o objemu 2 l, létá velmi efektně, ale také rychle. Na každý let mějte k dispozici novou, uvnitř
je třeba dost kyslíku. Láhev naplňte jen trochou lihu, ale vyválejte ho pěkně po stěnách, aby se uvolnilo
dost lihových par. Zbytek kapalného lihu vylejte, aby vám láhev neprohořela. Zátku jsme zvyklí
proděravět 8mm vrtákem, nebo zahřátým šroubem stejného průměru.
Lihová raketa je pěknou ukázkou principu akce a reakce, ale i toho, jak vlastně pracuje raketový motor.
Vnitřek nádoby je vlastně spalovací komora – u skutečného kapalinového motoru do ní vháníme palivo,
zde nám směs rychle vyhoří. Otvorem v zátce vyletují spaliny rychle ven, což má stejný efekt, jako
u skutečné rakety. Protože je láhev lehká, vyletí velkou rychlostí. Skutečné rakety stoupají zpočátku jen
pomalu, ale tím, jak se snižuje jejich hmotnost, postupně zrychlují.
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Stanoviště č. 5: Souhvězdí
Toto stanoviště je zdánlivě velmi jednoduché a hravé, žáci si lehnou na karimatku a pozorují souhvězdí
zavěšené na stropě. Mohou si také prohlédnout mapu noční oblohy a další různá souhvězdí. Ve
skutečnosti je však potřeba, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké je naše místo ve vesmíru a že spousta
věcí kolem nás je velmi relativních. Např. tvar souhvězdí, která pozorujeme na obloze, velmi závisí na
tom, odkud vesmír pozorujeme.
Na dvou deskách se zavěšenými polystyrenovými koulemi visí zdánlivá změť koulí. Ale při pohledu
přímo zespodu odhalí žáci 2 z nejznámějších souhvězdí – Orion a Velký vůz.
Doplňující teorie
Na noční obloze je v rámci celé planety pouhým okem viditelných 88 souhvězdí. Souhvězdí je vymezeno
svými hranicemi, nikoli liniemi (spojnicemi hvězd). Obloha je tak tedy zcela „rozparcelována“.
V kontextu běžné řeči však pojem souhvězdí chápeme jako spojnice nejvýraznějších hvězd.
Bez pozorovací techniky můžeme sledovat ze Země celkem něco přes 9000 hvězd (často se uvádí údaj
3000 aktuálně viditelných hvězd, ale názory se různí), ale vzhledem k tomu, že nevidíme hvězdy
viditelné z opačné polokoule, je tento počet přibližně poloviční, a to navíc pouze při vynikajících
pozorovacích podmínkách. Okem viditelné hvězdy se nacházejí buďto relativně blízko Sluneční
soustavě, nebo jsou dostatečně velké a zářivé, aby byly z velké vzdálenosti pozorovatelné.
Nejbližší sousední hvězdou je Proxima Centauri, vzdálená 4,22 světelného roku (ly) (nejbližší hvězda
viditelná okem je alfa Kentaura, kolem níž Proxima obíhá a na naší obloze jsou nejbližšími hvězdami
viditelnými okem Sirius nebo Vega). Ty nejvzdálenější okem viditelné hvězdy (pokud nepočítáme
výbuchy supernov) se nacházejí jen několik tisíc světelných let daleko. Celá Galaxie má průměr kolem
100 000 ly a obsahuje odhadem 300 miliard hvězd.
Hvězdy (nebudeme uvažovat Slunce) se nám jeví jako malé světelné body a náš zrak nedokáže uplatnit
prostorové vnímání na určení jejich vzdálenosti. Zároveň jsou tak daleko, že i kdybychom chtěli
souhvězdí pozorovat pod jiným úhlem, tak i na druhém konci Sluneční soustavy by byla úhlová změna
tak nepatrná, že bychom nepostřehli, že se tvar souhvězdí jakkoli změnil.
S pomocí pozorovací techniky jsme schopni určovat vzdálenosti hvězd a tvořit si tak prostorový model
okolního vesmíru, a tím i vizualizovat, jak by dané souhvězdí vypadalo z pohledu odjinud v Galaxii.
Souhvězdí, jak je známe, jsou tedy takto vidět jen z místa, kde žijeme.
Orion je výrazné souhvězdí, typické pro zimní noční oblohu, v létě bývá na denní obloze, a tudíž není
vidět.
Velký vůz oficiálně není samostatným souhvězdím, ale je součástí souhvězdí Velké Medvědice. Jedná
se však asi o nejznámější útvar na obloze a pomáhá nám hledat Polárku, podle které určujeme sever.
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3.2.2 Téma č. 2: Projekce v planetáriu – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže reprodukovat vybrané informace z projekce Kosmická odysea.
Žák získá přehled o vývoji pozorování hvězd lidmi.
Rozvoj kompetencí
Při prezentaci svých odpovědí rozvíjí žák komunikaci v rodném jazyce.
Při práci na úkolech zadaných v pracovním listu rozvíjí žák svou schopnost učit se.
Metody
práce s textem, poslech a pozorování
Forma a bližší popis realizace
Digitální planetárium má spoustu možností, co může zobrazovat. Kromě prohlídky noční oblohy
umožňuje také projekci filmů speciálně připravených pro promítání na polokouli. Většina filmů
v planetáriu má astronomickou nebo kosmologickou tematiku, ale v nabídce jsou také filmy o přírodě
nebo o technice.
Žáci sledují v planetáriu projekci filmu, jehož obsahu se týkají otázky v pracovním listě. Tyto otázky
následně ve dvojicích, případně ve větších skupinách vypracují. Důležitá je společná kontrola správných
odpovědí, protože informací ve filmu zazní spousta, a ne všechny si každý správně zapamatuje.
Pokud je prostor rozvinout diskuzi o otázkách z pracovního listu, je vhodné dát prostor žákům, aby sami
přispěli informacemi, které znají z jiných dokumentárních filmů, případně z jiných návštěv planetária či
z encyklopedií o vesmíru. Některé informace může doplnit realizátor programu, ale při komunikaci se
žáky se ukazuje, že mají často velké znalosti, které překračují obsah běžné školní výuky.
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3.2.3 Téma č. 3: Pozorování dalekohledy – 1 hodina
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže využít několik způsobů, jak opticky zvětšit objekty.
Žák dokáže k pozorování využít některý z dalekohledů.
Rozvoj kompetencí
Při práci s dalekohledy rozvíjí žák své základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Metody
experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Aktivita má badatelskou formou žáky seznámit s vývojem optických přístrojů a tím, jak funguje
dalekohled. Tato aktivita se dá provádět postupně v několika hodinách nebo pouze letmo během jedné
hodiny. V tom případě se ovšem nedají stihnout všechny navržené činnosti a je vhodné vynechat první
blok věnovaný dírkové komoře.
Za hezkého počasí je ideální vyrazit ven na venkovní pozorování.
1) Dírková komora
Vzhledem k tomu, že dalekohled funguje jako kombinace dvou a více čoček, a samotná spojná čočka
převrací obraz, je vhodné s žáky řešit, jaké zobrazovací přístroje se vlastně daly používat před
vynálezem „zvětšovacích skel“. Proto si nejprve hrajeme s dírkovou komorou.
Nejjednodušším způsobem si dírkovou komoru sestavíme, pokud např. jednu stranu krabičky
nahradíme pauzovacím papírem a do protější strany propíchneme špendlíkem dírku. Ta by měla být co
nejkulatější a s hladkými okraji. Čím je dírka menší, tím ostřejší obraz se bude zobrazovat, ale zároveň
dovnitř dopadá málo světla. Proto jsme pro účely pokusu zhotovili dírkovou komoru z plechovky, která
je uprostřed rozříznutá, což zajistí větší zastínění kolem pauzovacího papíru. Navíc dírku jsme vytvořili
větší a menší průměr zajistíme vložením papírového kolečka. Přes větší dírku je vidět dobře objekty
v okolí, ale obraz je hodně rozostřený. Přes menší dírku se dá pořídit i relativně ostrá fotografie anebo
pozorovat poměrně ostře krajinu venku.
Poté, co si pohrajeme s „camerou obscurou“ (latinský název dírkové komory), vezmeme do ruky
trubičku, která má na jednom konci místo dírky čočku a na druhém je posuvný tubus s pauzovacím
papírem. Tentokrát máme v ruce přístroj, který velmi dobře zobrazuje naše okolí a obraz se dá navíc
zaostřit. Dostali jsme vlastně model fotoaparátu. Je dobré s žáky diskutovat o tom, zda si uvědomují,
v jakých současných přístrojích se s podobným zařízením setkají a co v nich místo papíru zaznamenává
obraz. Měli by dospět k tomu, že máme na mysli fotoaparát, resp. snímač v jejich mobilním telefonu.
A že právě fotoaparát v mobilu je vzhledem k malým čočkám vlastně takový malý zázrak techniky.
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Dírková komora
s větším otvorem

Kotouč s menším otvorem

Primitivní model fotoaparátu
- tubus s čočkou a pauzovacím papírem

Zářivky dírkovou komorou s menším otvorem

Snímek stejných zářivek mobilem
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Krajina dírkovou komorou, primitivním modelem fotoaparátu a fotografie krajiny mobilem

2) Lom světla ve vodě a ve skle
V další části se zabýváme tím, jak se chová světlo při průchodu vodou a sklem. Z fyziky víme, že v těchto
prostředích se světlo šíří pomaleji než ve vzduchu nebo ve vakuu, a tím dochází k lomu světla.
Proto si nejprve představujeme „svět v kapce vody“. Pro jednoduchou simulaci používáme baňku
s vodou, která se chová stejně a je vidět, že svět kolem nás je v ní zobrazen obráceně a že zvětšuje
podobně jako lupa.
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Pak si můžeme pohrát s vybroušenými sklíčky známými z lustru – ty mají mnoho plošek, na nichž se
láme světlo. Je to hezké, vtipné a názorně to ukazuje, jak vzniká barevná vada při průchodu světla
sklem.
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3) čočky a dalekohled
Ve třetí části se konečně dostáváme k tomu, že v optických přístrojích používáme různé druhy čoček
a v dalekohledech i zrcadla.
Nejprve si zkoušíme sestavit jednoduchý dalekohled – vžíváme se do role dětí, které si možná na
počátku 17. století hrály s čočkami a objevily princip dalekohledu, který si nakonec jako první
patentoval Hans Lippershey.
Při této aktivitě mají děti k dispozici dvojice spojných čoček – menší dají k oku a tím jim vznikne okulár
okulár. Druhou čočkou míří na pozorovaný objekt a jejím vzdalováním od okuláru hledají obraz. Když
jej najdou, zjistí, že je zvětšený a převrácený. Druhá čočka funguje jako objektiv.
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Pokud je další dvojice čoček tvořena rozptylkou a spojkou a rozptylka funguje jako okulár a spojka jako
objektiv, zhotovili jsme model první dalekohled. Tato dvojice dává méně zvětšený a nepřevrácený
obraz.
Spojné čočky (lupy)

Rozptylka

Jakmile objevíme, jak dalekohled funguje a jak fungoval první dalekohled, můžeme zkoumat další
vlastnosti zobrazení pomocí dalekohledů. V tomto případě už je vhodné využít upevnění čoček,
například do elektrikářské lišty a pomocí tavné pistole.

Pohybem objektivu směrem od okuláru zaostříme pozorované objekty.
Potom můžeme mezi žáky nechat kolovat podobný dalekohled, ale už s čočkami zabudovanými
v tubusu, jako u skutečných dalekohledů.
Na závěr si ukazujeme skutečný dalekohled hvězdářský a také to, že zvětšení u něj řešíme výměnou
okuláru. To si mohou žáci následně ověřit při praktickém použití dalekohledů.
4) Praktická část s dalekohledy
Obnáší to ukázku pozorovací techniky současných astronomů. V nabídce je čočkový dalekohled
a zrcadlový dalekohled a v případě jasného počasí se dá pozorovat Slunce speciálně upraveným
dalekohledem.
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Žáci si během pozorování mohou pořídit fotografii mobilem za okulárem, což je pro ně většinou
neobvyklý zážitek.
Pozorování dalekohledy žáky baví. Hraní s čočkami také, i když fungování jednotlivých částí dalekohledu
jsou schopni popsat pouze někteří ze žáků.
Podrobný článek o bezpečném pozorování Slunce je dostupný na této webové adrese:
https://iqlandia.cz/iqblog/jak-bezpecne-pozorovat-slunce-nebo-si-jej-i-vyfotit-nbsp-n486482.htm
Podrobné informace o pozorovací technice, včetně základní teorie, najdete například na stránkách
České astronomické společnosti:
http://posec.astro.cz/index.php/
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3.2.4 Téma č. 4: 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.
Rozvoj kompetencí
Při spolupráci se spolužáky rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Na konec 1. návštěvy science centra je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci
pracovali, a také dát cíleně žákům prostor vyjádřit se k programu.
Po dvouhodinových aktivitách v laboratoři a v planetáriu mají žáci vyplněné pracovní listy, do nichž
zaznamenávali výsledky své práce, a je potřeba, aby si byli jistí, že postupovali správně a pochopili různé
úkoly dle zadání. Pokud už tuto fázi absolvovali hned po skončení dané aktivity, stačí pouze krátké
shrnutí bez zabíhání do podrobností.
Některé úlohy jsou jednoznačné a mají jedno správné řešení, u jiných je výsledek dán subjektivním
pozorováním výsledku pokusu nebo také různými podmínkami průběhu pokusu. Je důležité, aby si žáci
uvědomili, že rozdílné výsledky jsou v pořádku a dají se vysvětlit právě lehce odlišnými podmínkami
různých měření. Týká se to například vnímání barev při úloze zaměřené na vysvětlení modré barvy
oblohy.
Pro sdílení svých názorů a zážitků potřebují žáci vytvořit bezpečný prostor. Při diskuzích o vesmíru se
často vynoří otázka, jak vesmír vznikl. Zde je možné hovořit o současných vědeckých teoriích, ale lze
zmínit také, že spousta lidí věří tomu, že vesmír byl stvořen. Protože nikdo nedokáže ověřit, který názor
je pravdivý, musíme respektovat i názory, se kterými nesouhlasíme.
Pro sdílení zážitků je vhodné použít různé metody – rychlé hlasování, ukazování nálady a spokojenosti
například pomocí tzv. semaforu nebo jiných technik. Při diskuzi se také osvědčilo předávání nějakého
artefaktu mluvčímu, aby opravdu mluvil pouze jeden člověk a nedocházelo k hromadnému
překřikování. Hezkým artefaktem pro předávání je např. vltavín. Tento kámen vznikl při dopadu
meteoritů na povrch planety Země a velké naleziště vltavínů se nachází ve středních Čechách.
Žáci většinou kladně hodnotí aktivity v laboratoři, kdy si samostatně vyzkouší práci s pomůckami
a s různými přístroji. Projekce v planetáriu je také zaujme, a pokud se vydaří počasí a mohou pozorovat
Slunce speciálním dalekohledem, je to pro ně nezapomenutelný zážitek.
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3.3 Metodický blok č. 3: Země jako vesmírné těleso – 2. návštěva science centra –
5 hodin
Také třetí blok – 2. návštěva science centra navazuje na teoretickou výuku ve škole. Připraveny jsou
opět aktivity v planetáriu a následně samostatná práce u velkých exponátů.
Účastníci zůstávají výjimečně po celou dobu návštěvy science centra společně v jedné velké skupině
a pracují ve dvojicích až trojicích.
Protože 2. návštěva science centra završí celý vzdělávací program, je součástí závěrečné společné
shrnutí celého vzdělávacího programu s možností vyplnění evaluačního dotazníku a také diskuze o tom,
co žáky nejvíce zaujalo, jak hodnotí program a jestli jej vnímají jako obohacující a přínosný.
Propojení formální a neformální výuky
Žáci mají v prostředí science centra podmínky pro individuální práci v delších časových blocích, které
jim umožní soustředit se na jedno téma a jít více do hloubky. Připravený vzdělávací program umožňuje
realizátorům programu pracovat intenzivněji s menší skupinou žáků a díky tomu mohou všichni
efektivněji pracovat.
Prostředí s připraveným programem a s velkými interaktivními exponáty umožňuje žákům navázat
praktickými činnostmi na teoretickou výuku ve škole. Díky tomu dojde k propojení myšlenkových
experimentů a teoretických pojmů s praktickými dovednostmi.

3.3.1 Téma č. 1: Projekce v planetáriu – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže pojmenovat nebezpečí, kterým je vystaven člověk, pokud v raketě opustí planetu Zemi.
Žák dokáže vyjmenovat některé části ochranného obleku astronauta.
Rozvoj kompetencí
Při spolupráci ve skupině rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při odpovídání na otázky v pracovním listu rozvíjí žák svou schopnost učit se a také své základní
schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Metody
pozorování a poslech, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
Žáci díky možnostem digitálního planetária mají možnost shlédnout aktuální noční oblohu a také
projekci Astronaut o výcviku astronautů a o jejich pobytu ve vesmíru, tedy spíše ve vesmírném
prostoru.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže pojmenovat nebezpečí, kterým je vystaven člověk, pokud v raketě opustí planetu Zemi.
Žák dokáže vyjmenovat některé části ochranného obleku astronauta.
Rozvoj kompetencí
Při spolupráci ve skupině rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Při odpovídání na otázky v pracovním listu rozvíjí žák svou schopnost učit se a také své základní
schopnosti v oblasti vědy a technologií.
Metody
pozorování a poslech, skupinová práce
Forma a bližší popis realizace
Po konci projekce dostanou žáci pracovní listy s otázkami, které se týkají informací z projekce. Nejprve
se snaží vytvořit odpovědi na položené otázky samostatně, pak postupně probíhají diskuze ve dvojicích
a následně společná diskuze v celé skupině i se zapojením realizátora programu. Každá otázka se dá
rozvinout do bohaté diskuze, doplňující informace k pracovnímu listu jsou základem, který se dá ještě
rozšířit, pokud by měli žáci zájem.
Téma podmínek pobytu ve vesmíru je pro žáky velmi atraktivní, protože v každém vědeckofantastickém
příběhu se lidé běžně vyskytují jak v meziplanetárním a mezihvězdném prostoru, tak i na jiných
planetách, ale často není vůbec počítáno s tím, že lidské tělo není přizpůsobeno pobytu na planetách
s jinými podmínkami, než panují na Zemi.
Pokud by na tuto část zbyl delší prostor, je možné doplnit projekci také o zobrazení aktuální noční
oblohy a předvést žákům další možnosti, které moderní digitální planetárium nabízí.
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3.3.2 Téma č. 2: Experimentování v expozicích s pracovním listem – 2 hodiny
1. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže na základě stručných instrukcí obsluhovat vybrané interaktivní exponáty.
Žák dokáže na základě pozorování funkce exponátů vyvodit odpovědi na otázky z pracovního listu.
Rozvoj kompetencí
Při práci s 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 v různých
expozicích se zaměřením na planetu Zemi.
Žáci mohou pracovat samostatně, ale také ve dvojicích.
Na oboustranném pracovním listě čeká na žáky 7 úkolů, které by měli splnit. Všechny potřebné
informace a instrukce k provedení experimentů jsou součástí pracovního listu a žáci mohou také využít
návody u exponátů a doplňující informace.
V pracovním listě mají žáci různorodé otázky a úkoly týkající se různých jevů spojených s planetou Zemí.
Některé jevy jsou pro ně jen připomenutím již známých informací, s jinými se setkávají poprvé, proto
je vhodné pracovat skupinově, aby si mohli poradit navzájem se spolužáky. Některým žákům ovšem
vyhovuje individuální práce a kontrolu správnost odpovědí nechají až na úplný závěr programu.
U některých otázek je možné rozvinout následně se žáky diskuzi při závěrečné části programu.
Například lze diskutovat o podmínkách panujících na různých místech Sluneční soustavy,
o monitorování povrchu Země družicemi a o zaplnění některých oběžných drah kolem naší planety.
Podle zájmu žáků je možno využít různé metody diskuzí, kdy jedna skupina obhajuje jeden názor
a druhá skupina se jej snaží vyvrátit. Delší diskuze s pevně nastavenými pravidla vyžaduje ovšem delší
čas a také přípravu žáků, takže je vhodnější ji zařadit do výukového bloku během výuky ve škole.
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2. hodina
Cíl hodiny
Žák dokáže samostatně pracovat s interaktivním exponátem.
Žák dokáže na základě pozorování exponátů zjistit princip jejich funkce.
Rozvoj kompetencí
Při práci s 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
experimentování, pozorování
Forma a bližší popis realizace
Po splnění úkolů z pracovního listu mají žáci možnost prozkoumat další exponáty dle svého zájmu,
například následující:
•

Coriolisova točna – jedním z projevů otáčení Země kolem své osy je síla, která způsobuje
stáčení vzdušných nebo mořských proudů. Na velké otočné desce si můžete vyzkoušet účinky
Coriolisovy síly na vlastním těle. Žáci na základní škole se ještě s pojmem Coriolisova síla
nepotkali, ale její účinky mohou vyzkoušet na vlastním těle.

•

Výskok na Měsíci – na povrchu Měsíce působí přibližně 6x nižší gravitace než na Zemi,
vyzkoušet si to můžete na nakloněné rovině, na níž se při výskoku dostanete 6x výš než při
běžném výskoku.

•

Vesmírná váha – díky otočnému mechanismu naší vesmírné váhy si vyberete těleso Sluneční
soustavy a na displeji zjistíte, jakou hodnotu hmotnosti by vám na tomto tělese váha ukázala.
Žáci v běžné řeči používají výraz váha místo hmotnost, takže je důležité, aby si uvědomili, že
váha jim ukazuje jejich hmotnost, která je dána také gravitačním zrychlením na Zemi. Takže na
jiném tělese ve vesmíru by jim váha ukázala jinou hodnotu, přestože by nezhubli ani nepřibrali.

•

Mars rover – možnost vyzkoušet si jízdu na vozítku, které se pohybuje po povrchu Marsu. Na
Marsu se již lidmi vyrobená vozítka pohybují, ale zatím nepřepravují lidi, nýbrž přístroje, které
zasílají různá data zpět na Zemi. Takže projížďka po Marsu je příslibem budoucnosti.

•

Horniny a různé geologické útvary a období – vývoj na planetě Zemi probíhal v několika
etapách, kdy se různě střídaly teploty i další podmínky pro život. Vznikala různá pohoří, na
různých místech se vyskytovala moře, která následně zmizela, a celý proces stále probíhá.
Vznikly různé druhy hornin, které dnes můžeme obdivovat v podobě různých skalních útvarů
či celých pohoří. V expozici Geolab najdete ukázky různých minerálů a hornin. Poznávání hornin
patří k trochu opomíjeným činnostem, ale přitom horniny a minerály tvoří podloží, na kterém
se pohybujeme a žijeme. Některé minerály jsou barevné a pohledově působivé, takže si najdou
i mezi žáky své obdivovatele
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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 programu dařilo spolupracovat s ostatními.
Žák je schopen vyjádřit svůj názor na jednotlivé části vzdělávacího programu.
Rozvoj kompetencí
Při diskuzi rozvíjí žák svou komunikaci v rodném jazyce.
Metody
diskuze, dotazníky, vyhodnocení pracovních listů
Forma a bližší popis realizace
Na konec 2. návštěvy science centra, který je vlastně závěrem celého vzdělávacího programu Země jako
vesmírné těleso, je vhodné zařadit blok s vyhodnocením činností, na kterých žáci pracovali, a také
poskytnout žákům prostor vyjádřit se k celému programu.
Po dvouhodinových blocích aktivit v planetáriu 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 správně pochopili různé úkoly. Proto je vhodné projít postupně se všemi
jednotlivé otázky a úlohy a třeba formou diskuze porovnat výsledky jednotlivých skupin.
Pokud se žáci během některé z částí vzdělávacího programu setkali s neúspěchem, realizátoři programu
na to reagovali ihned. Je však důležité ubezpečit žáky, že průběžné nezdary jsou naprosto běžné a jsou
přirozenou součástí procesu učení. Případné chyby nejsou špatné, naopak vedou často k lepšímu
pochopení nějakého jevu, protože přinutí žáky přemýšlet jiným způsobem nebo jít více do hloubky
problému.
Z programu by si žáci měli odnést kromě nových poznatků a informací hlavně zkušenost, že mohou
sami objevovat a zkoumat svět kolem nás. Práce v laboratoři s pomůckami děti většinou velmi baví a je
pro ně motivací k dalšímu poznávání světa kolem nás. Zážitky z planetária demonstrují žákům technické
možnosti moderních technologií a mohou je motivovat k hlubšímu poznávání nejen vesmíru, ale také
technologií.
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.
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/zeme-jako-vesmirne-teleso
Jednotlivé materiály jsou číselně označeny podle struktury programu a jsou tak jednoduše přiřaditelné
k jednotlivým blokům a tématům.
Odkazy na jednotlivé pracovní listy využité v Kapitole č. 2:
Výuka ve škole:
2.1.1 Země jakou součást Sluneční soustavy
2.1.2 Glóbus
2.1.3 Oběh Země kolem Slunce
2.1.4 Rotace Země kolem osy
2.1.5 Místní čas na Zemi

1. návštěva science centra:
2.2.1 Země jako vesmírné těleso - laboratoř
2.2.2 Kosmická odysea

2. návštěva science centra:
2.3.1 Astronaut
2.3.2 Země jako vesmírné těleso - expozice
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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/zeme-jako-vesmirne-teleso
Jednotlivé metodické materiály jsou označeny čísly podle struktury programu a jsou tak jednoduše
přiřaditelné k jednotlivým blokům a tématům.
Odkazy na jednotlivé pracovní listy využité v Kapitole č. 3:
Výuka ve škole:
3.1.1 Země jako součást Sluneční soustavy - řešení
3.1.2 Glóbus - řešení
3.1.3 Oběh Země kolem Slunce - řešení
3.1.4 Rotace Země kolem osy - řešení
3.1.5 Místní čas na Zemi - řešení

1. návštěva science centra:
3.2.1 Země jako vesmírní těleso - laboratoř - řešení
3.2.2 Kosmická odysea - řešení

2. návštěva science centra:
3.3.1 Astronaut - řešení
3.3.2 Země jako vesmírné těleso - řešení

Videonávod na jednoduché domácí pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=PahwGvXJghw
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7 Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi je zveřejněna na stránce https://iqlandia.cz/onas/projekty/probihajici/zeme-jako-vesmirne-teleso
Zpráva o ověření programu v praxi

8 Příloha č. 5 – Odborné a didaktické posudky programu
Budou vloženy odborné posudky

9 Příloha č. 6 – 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.
Úložiště máme vlastní, takže není potřeba ukládat data k vám na server.
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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 email: 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.
Lenka Perglová
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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
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