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Metodika

SLUNEČNÍ SOUSTAVA A ZEMĚ

Cíl:
Přiblížit žákům vznik sluneční soustavy a seznámit je s pojmy, které se tématu
týkají. Vesmírné téma je velmi abstraktní a nejsou zde jasné důkazy, proto
chceme děti vybídnout k zájmu o tento druh vědních oborů a poukázat na to,
že díky fyzikálním znalostem si můžeme odvodit výsledky a pochopit tímto
prostřednictvím přírodní jevy, které si nemůžeme fakticky změřit a ověřit.
Ve vesmírném bádání a zkoumání je stále mnoho nezodpovězených otázek, které
se nabízí k rozlousknutí. V neposlední řadě je naším cílem, aby si děti zopakovaly
již nabyté vědomosti z předchozích lekcí a uvědomily si, že geologie je opravdu
věda logická.
Rozvíjené dovednosti:
Rozvíjení fantazie a vnímavosti. Propojování již naučených informací do nových
souvislostí. Propojování různých vědních oborů, jako je fyzika, astrologie,
meteorologie a matematika s geologií. Rozvíjení představivosti a manuální
zručnosti při výrobě modelu sluneční soustavy. Tvorba vlastního náhledu na vznik
sluneční soustavy.
Pomůcky:
● Pracovní listy, psací potřeby, pokud možno počítač s přístupem na internet –
pro případné dohledání obrázků, animací a doplňujících informací. Školní
atlas.

● Krabičky od kinofilmu, červená
izolační páska, papírová lepítka,
také ve tvaru puntíku, a nůžky
na výrobu kapesního modelu sluneční soustavy.

● Polystyrenová koule, tužka, globus, štětce, temperové barvy,
pevný drát a nůž na výrobu modelu zeměkoule.

Práce s pracovním listem
● První kapitola se zabývá vznikem Země a stavbou zemského nitra. V úvodu se dozví-

me, kam až sahá záběr geologie a s jakými dalšími vědními obory je úzce spojená.
Hned na první straně děti čeká sice hypotetická, ale celkem složitá otázka, na kterou
nemáme jednoznačnou odpověď. Ale určitě bych této otázce věnovala více pozornosti
a pak ji s dětmi rozvedla v diskuzi. Dále se dozvíte, proč je pro nás výzkum nitra Země
tak důležitý a proč lidé vynakládají tolik energie a peněz na hlubinné sondovací vrty.
V levém sloupku na vás čeká malé okénko do historie, abychom si uvědomili, že názory se postupem času mění a to, co je dnes samozřejmostí, v minulosti tak být vůbec
nemuselo. Dále zde najdete obrázek, jak vypadá místo, kde se provádí hloubkový vrt.
Čtvrtá strana je věnována panu Eduardu Suessovi a jeho zkratkám, které se používají
dodnes.

● Vznik Země je podrobněji popsán na 5. straně. Zde se dozvíte, jak vznikala naše planeta

od velkého třesku. Co znamená pojem konvekční proudění a jak probíhá. Zemským
nitrem se zabýváme na další straně. Najdete zde rozdělení Země na jednotlivé vrstvy
doplněné obrázkem a v tabulce se dozvíte přehledné souhrnné informace. V levém
sloupku si také povšimněte krátké básničky. Dále vás čekají informace o vzniku a rozdílu mezi pevninskou a oceánskou kůrou.

● Následující strany se zabývají hloubkovými vrty, poznatky a zajímavostmi, které jsme
z nich zjistili. Trochu bulváru a senzace najdete v levém sloupečku. Strana 9 vysvětluje pojem xenolit a objasňuje jeho původ. Okrajové sloupky jsou věnovány slavnému
geofyzikovi Mohorovičičovi, po kterém je nazvána diskontinuita. Stejně tak jsou další
diskontinuity nazvané podle známých vědců, o těch se dočtete na desáté stránce. Také
získáte nové znalosti o plášťových horninách a objasníme pojem geotermický stupeň.

● Zemskému teplu a jeho zdrojům se věnujeme na straně 12. Objasníme si zde také pojem geotermální energie a její využití.

● Poslední kapitola je věnována Měsíci. Jeho vzniku, spojení se Zemí a vzájemnému
ovlivňování, měsíčním meteoritům a v neposlední řadě také lidským stopám na povrchu Měsíce.
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Doplňující hry a tipy
Brainstorming
Vyzvěte děti, aby popřemýšlely o vzniku sluneční soustavy a naší planety. Všechny
pojmy a zajímavosti zapisujte na tabuli a poté si je utřiďte a zařaďte. Popovídejte si s nimi
i o jiných náhledech na vznik světa (náboženský aspekt), třeba se vám vyvine zajímavá
diskuze.

jednotlivé vrstvy, které poté vybarvíte odstíny žluté, hnědé a červené. Model zeměkoule,
který se hodí nejen do geologie, ale i zeměpisu, je na světě. Můžete zde i jednotlivé vrstvy
popsat a označit nalepovacími papírky pro větší přehlednost.
Tip na výlet
Doporučuji zajít s dětmi do planetária nebo hvězdárny, kde si mohou na vlastní oči
na modelech ověřit získané informace a díky skvělé vybavenosti a audiovizuálním systémům
to bude pro děti jistě velký zážitek.

Okénko do historie
Připomeňte dětem některé známé historické osobnosti, které se zabývaly studiem vesmíru
a planet, a jak jejich objevy přijímala veřejnost a tehdy velmi mocná církev. (Například
Giordano Bruno, Christian Doppler, Tycho Brahe, Galileo Galilei, Jan Kepler, Mikuláš
Koperník, Milan Rastislav Štefánik…) Můžete se zmínit i o velké podpoře Rudolfa II.,
který již tehdy věřil v budoucnost tohoto oboru zkoumání, a přiblížit dětem, jaké
podmínky pro „výzkum“ v té době lidé měli.
Výroba kapesního modelu sluneční soustavy
Slepte dvě černé krabičky od kinofilmu dny k sobě. Na slepení použijte červenou
izolační pásku. (Tento červený pruh bude základem Slunce. Z bílých lepítek vystřihněte
šest tenkých proužků, které po třech nalepíte kolem dokola každé krabičky, ty budou
znázorňovat trajektorie planet. Poté vezměte nalepovací puntíky, pokud nemáte
barevné, obarvěte je fixou na žluto a nalepte je pravidelně na izolační pásku. Tímto jste
vyrobili Slunce. Poté nalepte na první trajektorii na obou krabičkách vždy jeden zelený
puntík, poté krabičku pootočte o 60° a nalepte na druhou trajektorii modré puntíky
a znovu pootočte o 60° a nalepte na třetí trajektorii po jednom červeném puntíku. Tím
je soustava hotová. Teď ji položte na hladký, kluzký povrch (lavice, podlaha) a na jedné
straně silou stlačte ukazováčkem dolů. Celá soustava se začne velmi rychle otáčet a my
můžeme pozorovat Slunce a kolem něj rychle obíhající planety.

Tip na zajímavé odkazy
● K okénku do historie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kepler
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Kopern%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
● Krátký animovaný film o sluneční soustavě:
http://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE

● Dokumentární film (30 min.) o vzniku sluneční soustavy:
http://www.youtube.com/watch?v=iVNx6BCfDao

Výroba modelu Země
Vyrobte si každý svůj model Země. Na koupenou polystyrenovou kouli nejdříve načrtněte
tužkou obrysy kontinentů, ty vybarvěte odstíny zelené a hnědé barvy (doporučuji
temperové barvy moc neředit vodou, výsledek je více plastický a vypadá věrohodně),
oceány vybarvěte odstíny modré barvy. Pro lepší manipulaci doporučuji kouli napíchnout
na pevný drát a můžete ji pak obarvit celou najednou. Až barva zaschne, vyřízněte nožem
část koule (jako dort) a vznikne vám průřez do nitra Země. Vezměte si tužku a načrtněte
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