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1 Navštívená lokalita 
 

Naší navštívenou lokalitou byl v tomto měsíci internet a několik atlasů. Díky nim jsme se podívali do nitra naší 

Země. Prozkoumali jednotlivé vrstvy a našli o nich nějaké zajímavosti. Společně jsme pak shlédli film s názvem 

„Do nitra planety Země“. Paní učitelka nás nutila napsat krátkou zprávu, jako, že jsme uvízli někde v centru 

Země, ale nám se moc nechtělo, a když jsme něco napsali, tak to bylo dost hrozné.  

2 Cíl projektu 
 

Cílem projektu bylo nakreslit geologický řez Země, popsat jednotlivé vrstvy, najít zajímavosti, prohlédnout si 

obrázky a seznámit se s naší planetou. A nakonec jsme celkově vše zpracovali na počítači. 

3 Postup při zpracování 
Rozdělili jsme se do malých skupinek. Každá skupina dostala atlas planety Země a měla k dispozici i internet. 

Skupinky hledali, jak vypadá naše Země v řezu, kreslili jsme řezy v malování na počítači a hledali informace. 

Společně jsme zkoušeli vytvořit i model sluneční soustavy, který bychom umístili na školní zahradu. Nejdříve 

jsme vše chtěli udělat v nějakém obstojném měřítku, myslím tím vzdálenosti jednotlivých planet, ale nakonec 

jsme to vzdali, protože bychom museli jednotlivé planety dát od sebe tak daleko, že by jedna končila i v Plzni. 

Takže model jsme udělali zmenšený, bez měřítka, jenom se stručnými popisky o jednotlivých planetách.  

 

4 Závěr miniprojektu 
 

Ve skupinkách jsme nakreslili geologický řez Země a pak jsme společně dali dohromady vyhledané informace. 

Každá skupinka se pak zaměřila na jednu vrstvu naší planety, vyhledané informace dala do přehledné tabulky a 

představila ostatním při filmu, na který jsme se společně dívali. Vždy když ve filmu posádka proplula nějakou 

vrstvou, paní učitelka film zastavila a daná skupinka, řekla zajímavosti a informace o vrstvě, které našla. Pak 

jsme se dívali dál.  

Tento měsíc jsme měli kroužek naposledy, takže jsme si hodně povídali o tom, jak se nám kroužek líbil, co se 

nám líbilo nejvíce, co ne, co bychom chtěli za nová témata příští rok atd. Skoro všichni jsme se shodli, že se 

nám kroužek líbil, ale že bychom si přáli více zeměpisných témat. Vždy když to bylo spojeno se zeměpisem, tak 

se nám to moc líbilo.  

Chtěli jsme poděkovat Erudisu a Geologické službě za tento projekt. Byl velmi zajímavý, uvidíme, co 

zajímavého si pro nás připravíte na příští rok. 
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5 Přílohy  
 

Popisky jednotlivých vrstev 
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6 Použité odkazy 
 

Wikipedie (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycansk%C3%A1_str%C3%A1%C5%88 

Geologické lokality. (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: http://lokality.geology.cz/1004 

Biological Library. (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/locality/id1950/ 

 Volcano discovery. (online) (cit. 2014-1-15). Dostupné z: http://www.volcanodiscovery.com/cs/earthquake-

monitor.html 
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