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Jednotlivá hodnocení miniprojektu na téma 

Sluneční soustava a Země 

 

ZŠ Adamov 

Zpráva se věnuje zejména popisu návštěvy planetária. Obsahuje množství zjištěných informací, které 

psány rukou (pečlivě a čitelně) by měly být spíše součástí přílohy. Z další přiložené fotografie je 

patrné, že kromě exkurze se klub věnoval také vyhotovení modelu planety Země. Bohužel práci chybí 

logické rozčlenění na jednotlivé kapitoly. Zejména cíl a závěr jsou kapitoly, ze kterých by mělo jasně 

vyplývat, jak bylo téma celkově žáky pojato a s jakým úspěchem se jim to podařilo. Možná klub neměl 

příliš mnoho času na další práci nebo její důkladnější zaznamenání. Jistě tak alespoň vjemy, informace 

a objevy ze svého pobytu v planetáriu zůstanou pro děti zážitkem trvalejšího charakteru. 

 

ZŠ Bartošovice 

Stručná zpráva je přehledně rozčleněna na logické kapitoly, nejvíce se věnuje tématu Země. Text je 

dokumentován téměř uměleckým ztvárněním znázorňujícím profil zeměkoule. V závěru děti hodnotí 

splnění svého stanoveného cíle, a i když text není příliš obsáhlý, jde o základní data, na která je 

možné v další práci navázat a své znalosti o tématu prohlubovat. 

 

ZŠ Česká Lípa 

Přehledná a čtivá zpráva se spoustou zajímavých informací má přehlednou strukturu, 

jednotlivé kapitoly jsou navzájem provázané a autoři drží "nit" od začátku do konce. Žáci se 

zabývali vznikem sluneční soustavy a Země, věnovali se jejímu vývoji a pohybům kontinentů 

a jejím složením. Sepsána jsou zde také životní data některých významných astrologů. Téma 

se pokusili zpracovat i netradičním způsobem. Výsledkem je povídka o záchraně světa a 

dokonce i animovaný film o jeho stvoření. Text je doprovázen patřičnými obrázky, závěrem 

děti s nadhledem srovnávají sny člověka s jeho reálnými možnostmi. A teď už zbývá jen 

vzhlédnout vzhůru do noci nebo se vypravit do hvězdárny a nastudované informace ověřit a 

zažít! 

 

ZŠ Chomutov Zahradní 

Zpráva je vlastně souborem práce dvou geologických klubů, jejichž činnost se částečně 

propojuje. Žáci vyhledávali a sepisovali informace, tvořili papírové i digitální prezentace, 

zhotovovali modely sluneční soustavy a svou činnost pečlivě fotografovali. Společně pak 

navštívili planetárium, kde si děti mohly nastudované informace ověřit a zažít. Zpráva dále 
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obsahuje i konkrétní postřehy žáků týkající se exkurze a závěrečné hodnocení celoroční práce 

v kroužku. Ke zprávě je připojena neobvykle rozsáhlá příloha, jde o 7 počítačově 

zpracovaných prezentací týkajících se různých částí daného tématu. Je zřejmé, že si děti 

velmi dobře osvojily základy vědecké práce a psaní zprávy a umí si představit, co takové 

objevování obnáší! 

 

ZŠ Kunovice 

Děti se nejprve věnovaly vyhledávání odpovědí na předem stanovené otázky. Následně pak 

připravovaly podklady pro nástěnku - model sluneční soustavy ve správném vzájemném 

měřítku s množstvím zjištěných informací. Podobně pak vypracovaly schematický řez Zemí. 

Součástí zprávy je také pěkná prezentace na téma Slunce. Závěrem děti samy kladně 

zhodnotily své úsilí a společný výsledek, který je vhodný jako zdroj informací i inspirace pro 

další spolužáky ve škole. Teď už zbývá jen se vypravit např. do hvězdárny a nastudované 

informace ověřit a zažít! A co se ještě zkusit podívat v noci na oblohu? Uvidíte některou 

z vámi studovaných planet pouhým okem?  

 

ZŠ Lubenec 

Členové klubu se ve své práci soustředili zejména na naši planetu, o které zjistili mnoho 

podrobností o jejím vzniku, složení, průchodu zemětřesných vln atd. Svůj poslední projekt 

uchopili také tvořivě, samostatně si každý udělal schéma řezu Země. Výsledné kruhové 

výseče pak následně shromáždili a diskutovali nad zjevnými rozdíly. Obhajoba svého názoru 

nebo pohledu je nedílnou součástí vědecké práce, pomáhá ověřovat hypotézy, nacházet 

slabá místa a dívat se z jiných úhlů pohledu. Součástí kreativní části je také tematicky laděný 

fantazijní příběh. Zpráva je plná dokumentačních fotografií, jejichž popisy text vhodně 

dokreslují. Možná, že existuje cesta, jak se podívat do nitra Země, i když jen nepatrnou část 

(např. různé štoly). A co se vypravit někam do hvězdárny nebo s dalekohledem na noční 

oblohu? Třeba se vám ještě podaří podobnou výpravu uspořádat! 

 

ZŠ Pchery  

Odevzdaná zpráva je přehledná, pěkně upravená, logicky členěná, je dostatečně obrazově 

dokumentována a fotografie jsou vzorně popsány. Klub pojal poslední projekt hodně tvořivě. 

Množství informací, které shromažďovali individuálně a také na podařené exkurzi 

v hvězdárně, využili při společné tvorbě 3D modelu Země a modelů planet. Dále se žáci 

zabývali vrty a rozebírali téma geotermální energie, dokonce si připravili obálku na 

plánovanou publikaci o sluneční soustavě a vesmíru. Pátrali po smyslu zvažované mise na 

Mars a uspořádali na toto téma anketu. Závěrem žáci znovu dokázali, že mají smysl pro 
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humor a nadhled - nové pojmy využili při vyplňování křížovky, porovnali hloubku vesmíru a 

lidských nevědomostí a zaujali komisi obrazovou hádankou. Snad jsme obstáli, ale jediné 

jisté je Slunce ;-). 

 

ZŠ Rokycany 

Žáci ve svém projektu nejprve ve skupinách vyhledávali informace pomocí internetu a atlasu 

Země. Navzájem je pak prezentovali jako doplněk při zhlédnutí tematického výukového 

filmu. Zpráva obsahuje také několik autorsky původních nakreslených řezů Země, bohužel 

bez souvisejících popisů. Svou tvořivost žáci využili při tvorbě modelu sluneční soustavy, kde 

objevili, že není dobře možné jej udělat ve správném měřítku (škoda, že chybí obrazová 

dokumentace). A co myslíte, podíváte-li se vzhůru, můžete některou planetu vidět ze Země 

pouhým okem? Závěrem členové klubu zhodnotili svou (i naši!) celoroční práci. Moc nás těší, 

že vás práce baví a věříme, že vás témata na příští rok zaujmou a podaří se vám je zpracovat 

více "zeměpisně"! 

 

ZŠ Varnsdorf 

V rámci klubové činnosti žáci nejprve oprašovali své znalosti na dané téma, zhlédli výukové 

filmy o vzniku Země, života a Sluneční soustavě, vyplňovali pracovní listy a tvořili počítačové 

prezentace (Slunce a Měsíc a Sluneční soustava). Posléze schematicky znázornili průřez Zemí 

a posbírali spoustu zajímavostí (to je ale překvapení, která planeta je v naší Sluneční 

soustavě nejzářivější!). Závěrem žáci kladně hodnotí přínos projektu pro prohlubování jejich 

znalostí. Na expedici na Venuši to ještě nějaký rok nevypadá, blíže to bude např. do 

hvězdárny nebo planetária, co vy na to? 

 

ZŠ Vsetín 

Členové klubu se ve svém posledním miniprojektu věnovali zejména různorodému 

shromažďování informací. Práci prováděli po skupinách a využili různé zdroje. Zpráva je 

souhrnem sebraných informací a v příloze obsahuje několik dokumentačních obrázků. 

Závěrem žáci vyjadřují své pochopení nad průběžným stavem výzkumu a neustávajícím 

bádání. Jinými slovy, víme, že nic nevíme a že objevy na nás stále čekají ;-)! Budeme se rádi s  

vámi při dalším objevování setkávat i v příštím roce! 

 

 

 


