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1. ÚVOD 

Když   jsme  se  dozvěděli, že  další  téma  miniprojektu  bude o  SLUNEČNÍ  SOUSTAVĚ  a  zejména  o naší 

planetě  Zemi, měli  jsme  radost, protože  nás toto  téma  provází  v hodinách  přírodopisu, zeměpisu  

a  fyziky od  6. do 9. třídy. Práci  jsme  si  opět  rozdělili  na  určité  oblasti  a  pracovali  v týmu  i  

individuálně. Cílem  našeho  miniprojektu   bylo  lépe  poznat  stavbu  zemského  tělesa, seznámit  se  

s novými  poznatky a  vytvořit  několik  učebních  pomůcek, které  by  posloužily  i  ostatním. 

Úvodem  projektu   jsme  se  seznámili  s   pojmy  jako : geosféra   Země, zemská  kůra, plášť, jádro, 

astenosféra, geotermický  stupeň, konvekční  proudění, xenolit, diskontinuita aj. a  připomněli  si  

jména  některých  významných astronomů  a  geologů. 
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2. PŘÍPRAVNÉ    PRÁCE 

Na začátku  tohoto  projektu   jsme  se  při  práci  se zadáním  miniprojektu  a  PL   dohodli,  kam  se  

vypravíme  a kdo  se  zaměří  na  jakou  část . Jelikož  je  projekt  nasměrován  zejména  na  stavbu  

zemského  tělesa, rozhodli  jsme  se vytvořit  nákresy  a  modely. Miniprojekt  se   však  dotýká  celé  

sluneční  soustavy, a  proto je  část  práce  zaměřena  tímto  směrem. V naší  zprávě  popíšeme  naše  

konkrétní  činnosti,  teorii  jen   okrajově. S  projektem  tentokrát  souvisela  i  příprava  vhodných 

pomůcek -  polystyrenové  koule  různých  velikostí  jsme  sháněli, kde  to  šlo. 

 

3. REALIZAČNÍ   ČÁST 

 3.1   STAVBA  ZEMSKÉHO  TĚLESA  - GEOSFÉRY  ZEMĚ 

 Prvním  naším  úkolem  bylo  vytvoření  nákresu  řezu  Země.  Od  nákresu  jsme  

přešli  do  3D  formy  a  společnými  silami  vytvořili  model  geosfér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 1  – NÁKRES  ŘEZU ZEMSKÝM  

TĚLESEM, VYTVOŘILI  MELI  A  MARCEL 

FOTO  Č. 4   – 2. FÁZE  TVORBY  MODELU, 

LUDĚK  A  BÁRA 
FOTO  Č. 5  –  GEOSFÉRY – DOKONČENÝ  MODEL 

FOTO  Č. 2  – 1. FÁZE  3D  MODELU 

FOTO  Č. 3    –  BÁRA 

OBR.  Č. 1    –  GEOSFÉRY 
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 3.2   HVĚZDÁRNA   SLANÝ 

             

              Hvězdy  se  mění  nad  hvězdárnou, srdcem to není, chvíle stárnou …… 

A  my  se  rozhodli  navštívit  nedalekou  hvězdárnu  ve  Slaném. Podmínky  k pozorování  

nebyly  úplně  nejlepší, ale  14. května  2014  se  ve  21,00  vyjasnilo  a  my  vstoupili  do  

hvězdárny. A   protože  jsme  byli v  tuto  dobu  jedinými  návštěvníky, pan  lektor  Trnka  – 

profesionální  astronom -  se   nám více  jak  hodinu  věnoval. Hned  v  úvodu  nás  upozornil, 

že  jsme  návštěvu  naplánovali  dokonale, neboť  kromě   toho,  že  je   jasno, je  za  15 minut  

úplněk, což jsme  ani  nevěděli ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FOTO  Č. 6  –  HVĚZDÁRNA  SLANÝ , 2014 

FOTO  Č. 7  –  HLAVNÍ  DALEKOHLED  V KOPULI  

HVĚZDÁRNY, ZVĚTŠENÍ POUŽÍVANÁ  NA 

DALEKOHLEDU SE POHYBUJÍ OD 195x DO 310x. 

FOTO  Č. 8  –  NAŠE  NÁVŠTĚVA  14.5. 2014 

FOTO  Č. 9 –  POZOROVÁNÍ  MĚSÍCE, 21:30 
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Během  návštěvy  jsme  různými  dalekohledy  pozorovali  nejlépe  viditelné  objekty  noční  oblohy  – 

zejména  pak  planety  Mars  a  Jupiter   a  také  Měsíc. Pan lektor  nám  podal  o  pozorovaných  

objektech  a  významných  astronomech    velmi  podrobný  výklad  na  vysoké  odborné  úrovni  a  

sklidil  za  to  od  nás  velký  potlesk , kterým  jsme  se  částečně  zahřáli, neboť  v otevřené  kopuli  byla  

po  desáté   večer  strašná  zima.  Ale  stálo  to  za  to ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 10  –    MĚSÍC, T. TYBUREC, 2011 

Ale   jaký   krok   bude  ten  další  

……. ? 

Kdo  jsem ? 

Chtěl  jsem  čočku  a  

dostal  jsem  luštěninu ! 

OBR.  Č.  3 

OBR.  Č.  2  - mince  - 450. výročí narození Galileo Galilea 

významnému světovému jubileu - 450. výročí 

narození Galileo Galilea 

http://media.novinky.cz/941/149419-top_foto1-r2ql3.jpg?1357300020
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 3.3    SLUNEČNÍ   SOUSTAVA 

 

 Abychom  propojili  příjemné  s užitečným, rozhodli  jsme  se  vylepšit  pracovnu  

přírodopisu  tím, že  vyrobíme  modely  planet  a  volně  je  zavěsíme  v  prostoru. 

Modely  poslouží  jako  pomůcka  pro  výuku. Planety  jsme  si  rozdělili  a  každý  z  

 nás  vytvořil  jeden  model. Myslíme, že  se  nám  planety  povedly. Naši  práci  jsme  

zdokumentovali : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 11,12  –    PLANETY 

FOTO  Č. 13,14  –    ZATLUČENÍ  HŘEBÍKŮ DO  DUTÉHO  STROPU DALO  DANOVI  ZABRAT, 

ZAVĚŠENÍ  NA  SILON  UŽ  NEBYL  PROBLÉM. 

FOTO  Č. 15,16  –    LUDĚK  ZAVĚŠUJE  POSLEDNÍ(?)  MODEL – ANO POČÍTÁTE  DOBŘE, 

JUPITER CHYBÍ, PROTOŽE  JSME  ZATÍM  NESEHNALI  TAK  VELKOU  KOULI ! 
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 Při  prohlížení  PL  a  zadání  miniprojektu  jsme  četli  o  historii  zkoumání  stavby  

zemského  tělesa, o názorech  vědců, astronomů, spisovatelů. Mluvili  jsme  o  knihách  

nebo  filmech, kde  se objevily  myšlenky  a  názory , které  se  Zemí  a  naším  

planetárním  systémem  souvisí. Většina  z nás  zná  nějakou  knihu  J. Verna  nebo  

jsme  viděli  nějaké  sci – fi  o  cestě  do  nitra  Země.  Protože  už  něco  o  tom, jak  to 

,, dole  uvnitř ,, vypadá , víme, spíš  se  divíme, co  se  dokáže  natočit.Jeden  film  jsme  

si  však  pustili. 

 Během  projektu  Týna  vyrobila  návrh  na  obálku  učebnice, kterou  v budoucnu  

využijeme  na  náš  atlas  nebo  knížku  o sluneční  soustavě  a  vesmíru, kam  budeme  

shromažďovat  informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4    HLUBINNÉ  VRTY   V ČR   A  VE  SVĚTĚ 

Když  už  jsme  se  zmínili  o  hypotetickém  cestování  do  nitra  Země, jak  je  to  tedy ve  

skutečnosti ? Do  jaké  hloubky  se  zatím  vědci  dostali, jak  hluboké  jsou  otvory  v  zemské  

kůře ? Některé  jsou  přirozené (např. cenotes), jiné  vznikly  aktivním  zásahem  člověka. 

Trocha  teorie : 

 Nejhlubším vrtem na  pevnině  je  zatím vrt SG3 na poloostrově Kola, vrtaný ve tvrdých 

horninách, s původně plánovanou hloubkou 13,5 až 15 km. Začátkem  90. let  byla  dosažena  

hloubka více  než  12 km  a  v několika  dalších  letech  byl  vrt  zakonzervován. Překvapením 

byly  také vyvěrající  četné  termální  prameny . Teplota  vody na  dně  vrtu byla  220°C . 

Na území ČR sahá nejhlubší vrt do hloubky  

přes šest kilometrů  a  to v  Karpatech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Č. 17,18  –    OBÁLKA  UČEBNICE 

FOTO  Č. 19  –  VRTNÉ   JÁDRO    NEZNÁMÉHO  

PŮVODU  ZE  ŠKOLNÍ  SBÍRKY, GRANIT 
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4.   GEOTERMÁLNÍ    ENERGIE 

S  vysokou  teplotou  vody  uvnitř   zemské  kůry  souvisí  geotermální  energie  Země  a  její  využití. 

Geotermální energie je jeden z mála obnovitelných zdrojů, který nemá původ ve sluneční energii. Jde o 
teplo z hlubin Země, které proniká na povrch. Nejznámějším příkladem jsou geotermální prameny. 

V rozsáhlejším měřítku se geotermální energie využívá např. na Islandu, kde se využívá pro vyhřívání 

obytných domů, skleníků, veřejných budov, bazénů, pro vyhřívání chodníků, aby se v zimě nemusely 

příliš upravovat a dokonce i pro pěstování exotického ovoce. Další země, které geotermální energii ve 

větším využívají, jsou USA, Filipíny, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Německo a Nový Zéland. 

Po Itálii a Islandu patří také Maďarsko k zemím, jež mají v Evropě nejlepší geotermální potenciál, 

protože zemská kůra je zde mnohem slabší než jinde (např. termální  lázně). 

Jedním z příkladů v ČR je využití podzemní teplé vody v Děčíně. Voda vytéká samovolně z hloubky 550 

m a má teplotu 30 °C. To je pro přímé využití nízká teplota. Pomocí tepelných čerpadel se podzemní 

voda ochlazuje na 10 °C a poté se používá jako pitná voda pro město. Získané teplo se využívá v 

městské teplárně. Dalším příkladem je ZOO v Ústí nad Labem, kde je využívána podzemní voda s 

teplotou 32 °C z vrtu hlubokého 515 m a  teplo  slouží  také k vytápění plaveckých bazénů. 

 

 

 

 

 

 

 

     5.   ANKETA  -  MISE   NA  MARS   

Při  vyhledávání  informací  na  webu jsme  narazili  na  informace  o  připravované 
jednosměrné misi  na  Mars, jejíž zahájení  je  plánováno  na  rok  2023. Začali jsme  
diskutovat, zda  je  to  vůbec  reálné, jaký  to  má  vůbec  smysl, kolik  to  bude  stát  a  zda  
bychom  se  mise  zúčastnili, kdybychom měli  tu  možnost. 
Uspořádali  jsme  proto  školní  anketu  a  Jája  s Míšou všem  položily  stejnou  otázku : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO  Č. 20  –  KRAFLA, ISLAND 

FOTO  Č. 21  –  ISLAND 

FOTO  Č. 22  – VÝSLEDKY  ANKETY- 

ZHODNOŤTE  SAMI ! 

OBR.  Č. 4     –  ILUSTRACE  ZÁKLADNY  NA  MARSU 
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6. A   NA   ZÁVĚR  JSME  SI  ZKUSILI  VYPLNIT    KŘÍŽOVKU : 
 
STAVBA    ZEMSKÉHO  TĚLESA 
 

 
 
TAJENKOU  JE  NÁZEV   HORNINOVÉHO  OBALU   ZEMĚ. 
 

7. ZÁVĚR  A   ZHODNOCENÍ 

Během  tvorby našeho projektu  jsme  zjistili, jak málo  toho o naší  Zemi a  sluneční  soustavě 
víme, a že  stále  platí  terra  inkognita. A stejně tak, jak je  hluboký vesmír  9, tak  hluboké jsou  
naše  nevědomosti. 
Neil  Armstrong  udělal  velmi  důležitý  krok, ale  jaký  bude  ten  další  ? 

 A  hádanka  na  závěr  :   na obrázku  je  scéna  z českého  historického  filmu.  Poznáte  z  jakého          
a  jakou  má  souvislost  s  naším  tématem ?                                                                                                                         

 

                    

 

 

 

                                                                                                                                         kolektiv   PřK  PCHERY           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

1 GEOSFÉRA POD  

ZEMSKOU  KŮROU 

2 PRVEK  TVOŘÍCÍ  JÁDRO 

3 SLOUČENINY TVOŘÍCÍ 

ZEMSKOU  KŮRU 

4 NÁZEV TVARU  

ZEMSKÉHO  TĚLESA 

5 VRSTVA  CHRÁNÍCÍ  

PŘED  UV  ZÁŘENÍM 

6 VRSTVA   ZEMSKÉHO  

TĚLESA 

7 PLASTICKÝ OBAL ZEMĚ 

8 VNITŘNÍ  VRSTVA  ZEMĚ 

9 ZEMSKÁ  PŘITAŽLIVOST 



                                                                                                                 PŘÍRODOVĚDNÝ  KLUB  ZŠ  PCHERY 

10 
 

 

POUŽITÉ   INTERNETOVÉ   ZDROJE : 

Zdroj: http://www.poradte.cz/skola/580-do-jake-hloubky-saha-nejhlubsi-vrt.html 

http://www.extra.cz/images/thumbs/d8/1a/d81a533-29054-profimedia-0180797545-1600x0-shrink.jpg 
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