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Význam astronomie pro člověka
Cíl
Obecné seznámení s astronomií, přiblížení základních principů 
a zákonitostí fungování  vesmíru. Objasnění některých pojmů, 
které užívají vědci při popisu vesmíru. Seznámení s veličinami 
a jednotkami používanými v astronomii. Ponechání prostoru 
studentům k utvoření vlastního názoru na zákonitosti vesmíru a práci 
s hypotézami.  
Pokusit se přiblížit obrovské vesmírné vzdálenosti a pohyb 
jednotlivých vesmírných objektů tak, aby si je studenti dokázali 
představit. Uvědomit si jedinečnost planety Země a význam dalších 
vesmírných těles, jako je Měsíc a Slunce, pro udržení křehké 
rovnováhy, na které je lidská existence přímo závislá. Podpora 
logického uvažování a kritického myšlení při plnění úkolů.

Rozvíjené dovednosti
Prohloubení  znalostí studentů o Sluneční soustavě, planetách, 
hvězdách a jiných vesmírných objektech, aby chápali jejich 
pohyby a vzájemné ovlivňování, ale také si uvědomili důležitost 
každého jednotlivého objektu, který je součástí velkého celku 
a tím pádem interaguje s objekty kolem sebe.  Rozvíjení kritického 
myšlení, vnímavosti a schopnosti propojovat jednotlivé informace 
do souvislostí s vyvozením přirozeného důsledku; to především při 
řešení úkolů, které nemají jasnou odpověď, ale vyžadují utvoření  
vlastního názoru.  Podpora tvorby a umění prezentace vlastního 
názoru. V neposlední řadě prohlubování vědomostí v oboru fyzika 
a matematika.

Pomůcky
• Pracovní listy, psací potřeby, arch papíru na zapisování poznatků
• Kartičky s obrázky pro kvíz „Co mají společného“
• Polystyrenové koule, temperové barvy, štětce, vlasec, obrázky planet, 

tvrdou čtvrtku, nůžky, lepidlo na koláž o historii vesmírných objevů
• Počítač s přístupem na internet, tiskárnu

• Projděte si pracovní listy a rozmyslete, zda budete s dětmi probírat vše. 
V případě, že máte v klubu spíše mladší žáky, doporučuji projít s nimi toto 
téma zážitkovou formou (tipy najdete dále) a vynechat složitější matematic-
ké úkoly. Pokud se váš klub skládá z nadšenců pro matematiku a hvězdné 
výšiny, můžete jim některé úlohy z pracovních listů svěřit za domácí úkol. 

• Připravte zajímavý úvod do tématu. Můžete napsat na tabuli slovo VESMÍR 
a vyzvat studenty, aby říkali a zapisovali na tabuli to, co je k tématu napa-
dá. Poté si vše společně pročtěte a plynule můžete navázat hrou „Co mají 
společného“ (viz dále). Nakonec můžete diskutovat o tom, co konkrétního 
lidem přinesl vesmírný výzkum; tomuto tématu je také věnována úvodní část 
pracovního listu. 

• První kapitola popisuje, jak vznikla Sluneční soustava, jak se utvářely hvězdy, 
jak se na Zemi dostala voda a další zajímavosti. V textu je mnoho nových 
výrazů, některé jsou vysvětleny v postranní liště, o jiných si můžete popovídat 
společně, některé můžete podle uvážení vynechat.  Také vás zde čeká zají-
mavá úvaha na téma, jak mohl vzniknout Měsíc. Navazuje kapitola o měření 
a vážení s popisem speciálních jednotek, které používají astronomové, 
a celkem složité úkoly na počítání, které doporučuji udělat s dětmi společně, 
nebo vynechat, mladší děti je nejspíš nezvládnou. 

• Další část pracovních listů je věnována rozdělení a popisu jednotlivých ves-
mírných objektů, což je velmi důležité pro vědce, aby se shodli na tom, co 
na hvězdné obloze vlastně pozorují. Dozvíte se o planetách a měsících i jak 
se rozlišují meteority, meteoroidy a meteory. Na další straně naleznete základ-
ní údaje o Slunci včetně jeho řezu, který můžete porovnat s řezem planety 
Země. Z celkem podrobného popisu, jak to funguje na Slunci, jaké na něm 
vznikají reakce a procesy, lze vybrat pouze pár termínů, které chcete s dětmi 
probrat, a náročnější otázky nechat pro vážnější zájemce; slabší žáci by mohli 
být zahlceni. 

• Následuje kapitola věnovaná planetám a poměrům, které na nich panují. Mů-
žete vyzvat žáky, ať si vyberou planetu a do příští hodiny zjistí o ní co nejvíce 
informací. V další hodině si o planetách popovídejte, doplňte výklad o obráz-
ky a fotografie. Vyzvěte děti, aby doma prohlédly knihovnu a přinesly knížky 
(encyklopedie) o vesmíru. V pracovním listu odkazujeme na velmi zajímavou 
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internetovou stránku. Doporučuji stáhnout program a nastavit polohu, odkud 
pozorujete oblohu. Vše máte před sebou velmi názorně, naučíte se rozpozná-
vat jednotlivé objekty a souhvězdí, které pak poznáte i v praxi. Pokud budete 
chtít věnovat trochu více času tomuto tématu a zároveň si vyzdobit třídu, 
vytvořte si model Sluneční soustavy (návod naleznete ve Workshopu). Pokud 
máte čas a nějaké planetárium v rozumné vzdálenosti, určitě neváhejte a na-
vštivte ho se studenty, bude to pro ně zajímavý zážitek. 

• Poslední část se zabývá měsíci, jejich funkcí a důležitostí pro rovnováhu 
ve Sluneční soustavě. Obsahuje několik teorií o vzniku měsíců, popisuje fáze 
Měsíce a přidává pár všetečných otázek, které děti donutí přemýšlet.

• Toto téma je hodně náročné na vstřebávání nových termínů a na představi-
vost, proto je důležité si listy projít napřed a popřípadě vybrat pasáže, kte-
rým se budete více věnovat a které naopak vynecháte, nebo je zjednodušíte 
adekvátně znalostem svých žáků.

Doplňující hry a tipy

Co mají společného
Obrázková hra nahrazující úvodní motivaci k tématu. V příloze najdete kartičky 
s různými motivy, některé si budou něčím blízké, jiné nebudou mít na první po-
hled nic společného. Rozdejte kartičky dětem a zeptejte se, zda si myslí, že mají 
něco společného. Nechte je rozdělit kartičky do skupin a poté vysvětlit, proč je 
takto rozdělili. Při vzájemné diskusi veďte studenty tak, aby sami dospěli k po-
znání, že všechny věci mají společné téma, a tím je vesmírný výzkum. Kvůli ast-
ronautům se začal vyrábět suchý zip na přichycení poletujících věcí ve výzkum-
né stanici, podobně tak se pro vesmírný výzkum zdokonalovala počítačová 
technika, diagnostické přístroje, navigace i televize. Teflon se po objevu v roce 
1945 a následující výrobě stal součástí rakety, která dolétla na Měsíc, ale našel 
také široké uplatnění v běžném denním životě. Podobně také obleky dnešních 
hasičů jsou nehořlavé díky výzkumům pro kosmonauty v NASA. Možná vás 
napadají další věci, stačí najít na internetu obrázky a můžete skládačku doplnit.

Workshop
Vyrobte si vlastní model Sluneční soustavy, který bude zdobit třídu. Tato aktivita je 
vhodná na odreagování, ale v průběhu výroby si můžete vyprávět o jednotlivých 

planetách a poměrech na nich a procvičit si tím znalosti z pracovního listu. Budete 
potřebovat polystyrenové koule různých velikostí, dají se koupit na internetu, nebo 
v květinářství, používají se často jako dekorace. Je možné vypomoci si balonky, 
tenisovým a pingpongovým míčkem a dalšími „rekvizitami“, fantazii se meze 
nekladou. Jen prosím dbejte, aby byl alespoň částečně zachován poměr velikostí 
jednotlivých planet, samozřejmě s výjimkou Slunce. Doporučuji jednotlivé „plane-
ty“ nakašírovat tak, že smícháte škrob, vytvoříte gel, kterým nalepíte novinový papír 
na koule a necháte zaschnout do příštího klubu. Pak je nabarvíte hustou tempero-
vou barvou, necháte zaschnout a poté zavěsíte na vlasec do různých výšek. Poly-
styrenové koule můžete nabarvit rovnou bez kašírování. Pokud se rozhodnete ka-
šírovat, můžete vytvořit různé krátery a vytvarovat povrch planet. Prstence měsíců 
vyrobte z pevné čtvrtky a umístěte na vlasce kolem planet, nebo pomocí dlouhých 
špendlíků přišpendlete k planetě. Pokud budete mít prstence dostatečně pevné, 
můžete je polepit drobnými kamínky. Při tomto úkolu se kreativitě meze nekladou.

Koláž aneb historie vesmírných teorií
Pohled na vesmír a jeho fungování se měnil v průběhu historie lidstva ruku v ruce 
s oslabováním vlivu církve a vynálezy nových technologií. Můžete zadat dětem 
domácí úkol, nebo využít počítačových učeben a zjistit vše společně. Vaším úko-
lem bude zjistit, jak se vyvíjely teorie o vzniku a fungování vesmíru v různých ob-
dobích, co si mysleli starořečtí myslitelé, jaká byla situace ve středověku, v době 
renesance. Které období bylo zlatým věkem rozkvětu astronomie na území České 
republiky? Vyzvěte děti, aby vyhledaly nesmrtelné astronomické „hlášky“. 
Poznatky zapisujte na velký papír a vše doplňte o obrázky dobových postav. 
Vytvoříte tak pěknou koláž a zároveň si uděláte výlet do historie.

Dokument ke shlédnutí: Přikládám odkaz na nádherný film Země z vesmíru 
z produkce National Geographic. Dokument trvající 1,5 hodiny ukazuje fungo-
vání planety Země z pohledu desítky vesmírných družic, které naši planetu ne-
přetržitě sledují. Zaručuje nejen vizuální zážitek, ale doplňující komentář přiblíží 
koloběh vody a větrných proudů na Zemi. Doporučuji si dokument prohlédnout 
a rozdělit na části, mnoho pasáží bude vhodných pro environmentální výuku, 
nebo v zeměpise pro přiblížení pohybu vzdušných a vodních proudů a vzniku 
mnoha klimatických jevů. 

http://svetvkostce.cz/dokumentarni-filmy-online/zeme-z-vesmiru/
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PŘÍLOHA ke hře Co mají společného
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