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1. Úvod 

Zpracování projektu na téma Od středu Sluneční soustavy až na její okraj začínáme 

tím, že si mezi sebou rozdělujeme úkoly.  Ti mladší z nás si zhotovením modelu opakují 

stavbu Sluneční soustavy a s velkou chutí se také zapojují do rozbíjení „asteroidu“. Starší se 

věnují matematickému zpracovávání projektu. Všichni společně začínáme práci na projektu 

tím, že se vydáváme na planetární stezku.  A nepotřebujeme k tomu ani žádné drahé 

vybavení. Vystačíme si s krejčovským metrem, tužkou, papírem, kalkulačkou a fotoaparátem 

k dokumentování. Svými znalostmi o Vesmíru nás překvapuje primánek Tomáš Balcárek. 

Ten je nám také skvělým průvodcem při vyplňování pracovních listů připravených k tomuto 

tématu. 

 

2. Cíl miniprojektu:  

Studium Sluneční soustavy s využitím podmínek, které nabízí město Tábor. 

 

3.  Planetární stezka 

Badatelská práce na Sluneční soustavě začíná. Naši učitelé nám připravili zajímavý 

start. Vydáváme se na planetární stezku. Proč jdeme od jejího konce, je nám jasné, až když 

dojdeme na její začátek. Máme připravené pracovní listy, v nichž jsou uvedeny názvy planet, 

jejich vzdálenost od Země, od Slunce a rovníkový průměr. Celková délka planetární stezky je 

9 km. Některé planety jsou znázorněny v podobě malých kuliček, jiné v podobě větších těles. 

Naším úkolem je přečíst si informační tabule u jednotlivých planet, změřit vzdálenost mezi 

nimi (krok = cca 75 cm), u modelů planet změřit jejich obvod, vypočítat průměr a získané 

hodnoty dát do poměru s údaji uvedenými v pracovních listech. Jako správní badatelé 

vyslovujeme „hypotézy“ k planetární stezce. Někteří z nás zastávají názor, že planety jsou 

v určitém poměru ke skutečným rozměrům a vzdálenostech. Jiní, že je to náhodné. A tak 

máme co dokazovat.  Počítáme kroky, měříme obvody planet, a když jsme na samém našem 

konci, a vlastě na začátku planetární stezky, čeká nás první informační tabule, na které je 

uvedeno: 

1 Slunce  začátek  začátek 
2 Merkur  58 m  116 m 
3 Venuše  108 m  216 m 
4 Země  150 m  300 m 
 Měsíc 
5 Mars  228 m  456 m 
6 Ceres  414 m  828 m 
7 Jupiter  780 m  1560 m 
8 Halley  1,1 km  2,2 km 
9 Saturn  1,4 km  2,8 km 
10 Uran   2,9 km  5,8 km 
11 Neptun              4,5 km  9,0 km 

 
Naše naměřené hodnoty odpovídají druhému sloupci a v porovnání se skutečnými údaji 
docházíme k závěru, že poměr mezi získanými a opravdovými hodnotami je  
1: 500 000 000. Nyní nám je také jasné, proč jsme stezku absolvovali v protisměru. Práce 
byla pro nás napínavější, než kdybychom si údaje rovnou přečetli. A také už víme, která z 
hypotéz se potvrdila.  (Příloha obr.1 – 4.) 

 
 
3 



 
 

4. Pohled na Sluneční soustavu 
 
Noví členové klub se rozhodli, že si zkusí zhotovit model Sluneční soustavy. A tak přišlo na 
řadu opět počítání. Jak se jim podařilo model Sluneční soustavy dát do třídy, je vidět 
z obrázku. A z obrázku vedlejšího je pohled na nákres Sluneční soustavy z nadhledu. 

 

               
 

 
 
 
5. Další objekty ve Sluneční soustavě 
 

Na pomoc se zpracováním tohoto úkolu přichází informace z internetu (viz zdroje a 
literatura). 

 Sluneční soustavu tvoří 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců a menší tělesa 
(planetky, komety a meteority…). 

 Komety jsou většinou z ledu a prachu a obíhají po excentrické dráze kolem Slunce. 
Po většinu času se většina z nich zdržuje za oběžnou dráhou Pluta. K nejznámějším 
kometám jistě patří Halleyova kometa.  

Za oběžnou dráhou Neptuna ve vzdálenosti 30 – 50 AU od Slunce se nachází 
Kuiperův pás. Skládá se pravděpodobně z několika desítek tisíc těles větších než 100 km a 
přibližně miliardou objektů větších než 1 km. Objekty pásu jsou tvořeny především zmrzlými 
prchavými látkami  -  metanem, amoniakem a vodou. Jeho součástí je také trpasličí planeta 
Pluto.   

Rozptýlený disk -  vzdálená oblast Sluneční soustavy tvořená ledovými planetkami.  
Vnitřní část rozptýleného disku se prolíná s Kuiperovým pásem. Skládá se také ze zmrzlých 
prchavým materiálů, např. vody a metanu.  

Oddělený disk je oblast Sluneční soustavy za oběžnou dráhou Neptunu. Tělesa, která 
se v něm vyskytují se nedostávají do gravitačního vlivu vnějších planet. 

Oortův oblak – řídký kulovitý oblak komet na okraji naší Sluneční soustavy. Nachází 
se asi 20 000 až 100 000 AU od Slunce a jde pravděpodobně o pozůstatek prapůvodní 
planetární mlhoviny. Tvoří ho bilióny komet, které se skládají převážně ze zmrzlé vody, 
amoniaku a metanu. A i když jeho existence nebyla prokázána, většina astronomů ho 
považuje za pravděpodobný. 

K této části vypracování přikládáme také schematický nákres Sluneční soustavy, 
nákres Měsíce a obrázky z úkolu, kdy se připravujeme na pozorování Slunce (Příloha obr. 5, 
6, 11). Tmavé skvrny, které jsme při pozorování Slunce na jeho povrchu viděli, jsou místa 
s nižší teplotou ve fotosféře (oblast na povrchu Slunce). 
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6. Podmínky života na Zemi 
     
Fyzikální podmínky – sluneční záření, teplota, přítomnost atmosféry a vody, půda 
Chemické podmínky – látkové složení prostředí 
Biotické podmínky – vztahy mezi organizmy v ekosystémech 
 

 

7. Velikost a složení menších objektů ve Sluneční soustavě  

 Pokus, který byl součástí tohoto úkolu, byl zajímavý pro nás pro všechny. Do poslední chvíle 
jsme nevěděli, jakého výsledku se dopracujeme. Zatímco mladší rozbíjeli připravený materiál 
– šamotovou cihlu, ytong, červenou cihlu a opuku, starší studovali odkaz na Experiment: 
Rozbíjeli jsme „asteroid“.   
Postupovali jsme podle návodu v miniprojektu. Pokusy jsme prováděli ve skupinách a 
výsledky zanášeli do grafů. Výsledkem pokusů bylo zjištění, že těles malých rozměrů je ve 
Sluneční soustavě větší počet než těch velkých. (Příloha1 obr. 7 – 10, příloha 2 grafy) 
 

 

7. Závěr 

 Postupně jsme plnili všechny dílčí kroky, kterými jsme směřovali ke splnění cíle Studium 
Sluneční soustavy s využitím podmínek, které nabízí město Tábor. A stejně tak, jako 
originální začátek projektu, čekal nás i zajímavý konec. Zkoumání Sluneční soustavy jsme 
zakončili na táborské hvězdárně.  
A jaký je závěr naší badatelské práce? Planetární stezka v Odpočinkové zóně Komora nám 
dala informace o planetách naší soustavy, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, 
hvězdárna nabídla možnost pozorování hvězdné oblohy i odborné přednášky na rozmanitá 
témata vztahující se k Vesmíru. Víme, že tmavé skvrny na Slunci jsou místa s nižší teplotou, 
že jakýkoliv zásah do neživé přírody se může projevit na živých organizmech, a že počet 
těles menších rozměrů je ve Vesmíru více než těles rozměrů velkých. Také jsme si 
uvědomili, že občané Tábora mají v případě zájmu o dění ve Vesmíru velice dobré podmínky 
pro získání informací. 
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Příloha 1 

             
   Obr. 1 Planetární stezka                                    Obr. 2 Planetární stezka  

 

            
     Obr. 3 Planetární stezka                     Obr. 4 Planetární stezka 
 

    
 Obr. 5 Příprava na pozorování Slunce              Obr. 6 Příprava na pozorování Slunce 
 

                
Obr. 7 Rozbíjení „asteroidu“                                                  Obr. 8 Třídění a počítání částí z „asteroidu“ 



 
 

               

Obr. 9  Třídění a počítání částí „asteroidu“               Obr. 10   Zpracovávání výsledků                           

      
Obr. 11 Nákres Měsíce                                                Obr. 12 Aktivity ve hvězdárně 

      

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Příloha 2 

Ukázky některých grafů 

 

 

 

 

 

  

 

Cihla- š   

počet průměr (mm) 

37 6 

14 10 

17 12 

4 20 

11 25 

4 28 

Cihla- č   

počet průměr (mm) 

80 6 

29 8 

14 12 

17 15 

Počet  mm 

70 8 

20 10 

18 12 

7 17 

6 25 

14 28 

Počet mm 

37 6 

14 10 

17 12 

4 20 

11 25 

4 28 



 
 

 

 

 

 

 

Cihla     Ytong   

16 15   20 8 

13 22   16 19 

10 26   13 19 

8 38   11 31 

6 46   9 43 

4 163   7 69 
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omítka Alenka   cihla Verča č.   opuka 2   

počet průměr(mm) počet průměr(mm) počet průměr 

6 35 12 33,5 7 30 

13 30 19 21 5 20 

15 25 19 15 12 18 

46 5 39 12 6 13 

22 8 30 9 9 10 

18 12 82 5 15 9 

7 22 74 4 17 7 
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