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Miniprojekt:    Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj 

 

 

 

 

Škola:   ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 03 Chomutov 

 

 

 

Vedoucí geologického klubu:   Jitka Kotíková 

 

 

 

Účastníci miniprojektu:   Jeřábková Jaroslava 

                                         Solčániová Gabriela 

                                         Maršíková Vanessa 

                                         Tomášová Samantha 

                                         Krátká Karolína 

                                         Zelená Kateřina 

                                         Masná Adéla 

                                         Kissová Izabela 

                                         Źák Josef 

                                         Boho Marek 
 

 

 

 

Obsah:   1. Úvod do tématu 

                

               2. Cíl ( obtížnost přizpůsobena znalostem a schopnostem žáků 5.     

 

                   ročníku ) 

 

               3. Realizace cíle 

 

               4. Pomůcky, použité zdroje 

 

               5. Zjištěné poznatky 

 

               6. Závěr – shrnutí poznatků 

 

               7. Příloha – fotodokumentace 
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1. Sluneční soustava je součástí Vesmíru. Do Sluneční soustavy patří především 

Slunce, nacházející se v jejím středu + 8 hlavních planet, které kolem něho 

obíhají. Důležitý význam má také Měsíc naší planety Země. 

 

2. Cílem naší práce bylo vyhledat jednotlivé planety Sluneční soustavy, všímat si 

jejich vzdálenosti od Slunce a doby otočení kolem své osy. Zjišťovali jsme počet 

jejich měsíců a čím jsou zvláštní. Také jsme se zamýšleli nad tím, proč se létá na 

Měsíc. Pro zpestření jsme si Vesmír namalovali. 

 

3. Scházeli jsme se v počítačové učebně a na internetových stránkách děti 

vyhledávaly informace k tématu, k tomu pro porovnání používaly encyklopedii a 

pro doplnění poznatků pracovní listy. 

 

4. Potřebovali jsme k práci počítač, Encyklopedii Země, papír, tužku, čtvrtku, 

barevné křídy, vlastní názory a nápady. 

 

5. Děti vyhledaly planety Sluneční soustavy, zjistily jejich vzdálenost od Slunce a 

počet měsíců. Zvláštností bylo, že některé planety mají okolo sebe prstence a 

proto je zajímalo, z čeho jsou tvořeny. Zjištěné skutečnosti jsme zaznamenali do 

tabulky. 

 

6.Největším objevem pro děti bylo, že jejich práce na počítači, navigace v autě a 

suchý zip souvisí s výzkumem Vesmíru. Také to, že světelný rok neměří čas, ale 

vzdálenost. Škoda jen, že nám nevyšla kvůli nepřízni počasí – mlze - exkurze. 

Plánovali jsme navštívit hvězdárnu v Mostě a pozorovat hvězdářským 

dalekohledem zatmění Saturnu Měsícem. Tak někdy jindy! 

 

Tabulka: 

 

 

Planeta 
Doba otočení kolem své 

osy 
Počet měsíců Prstence 

Merkur 58,6 dní 0 0 

Venuše 243 dní 0 0 

Země 23 h 56 min 1 0 

Mars 24 h 37 min 2 0 

Jupiter 9 h 50 min 16 Tvořeny prachem,slabé, neviditelné 

Saturn 10 h 14 min 24 Z prachových zrnek po několikametrové objekty,dobře viditelné 

Uran 16 h 10 min 15 Tmavé balvany od dm až po metr,neviditelné 

Neptun 18 h 26 min 2 3,velmi tmavé,složení neznámé,neviditelné 
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Teorie vzniku Měsíce Na co má vliv příliv a odliv 

Přiřazujeme symboly planetám 
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Malujeme Vesmír 

Vyhledáváme údaje 


