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Cena programů je vždy 30,- Kč, 
pedagogický doprovod zdarma!

nabízí žákům základních škol a studentům 

středních škol nové edukační programy se 

zaměřením na astronomii.

Programy probíhají v edukačním prostoru muzea 

a jejich realizaci zajišťuje Ing. Miloš Podařil.
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Jak vypadá obloha a co všechno lze spatřit pouhým okem nebo 

malým dalekohledem? Jak se zorientovat v souhvězdích? 

Jak a proč se obloha otáčí? Jak vypadá obloha na zeměpisných 

pólech nebo třeba na rovníku? Nejen těmto otázkám se věnuje 

program zaměřený na fungování nebeské mechaniky při pohledu 

ze Země.

Program je určen pro žáky prvního i druhého stupně základních 

škol a pro studenty středních škol, délka programu je 45 min., 

příp. dle domluvy.

Každá planeta v naší sluneční soustavě je zcela originální a něčím 

unikátní, něčím podivná. Přednáška kromě ucelených informací 

o tom, jak vlastně naše sluneční soustava vypadá, poskytuje 

i přehled vybraných „podivuhodností“ jednotlivých planet. Řeč bude 

nejen o rozsáhlých kráterech na Merkuru, o masivním skleníkovém 

efektu na Venuši nebo o systému prstenců planety Saturnu, ale také 

o tajemné tváři na Marsu či o záhadách měsíců planety Jupiter.

Volitelnou součástí programu je workshop Oříškový model, 

při kterém si účastníci zkouší zkonstruovat model sluneční soustavy 

za použití běžných předmětů každodenní potřeby. 

Program je určen pro žáky prvního i druhého stupně základních škol, 

délka programu je 45 nebo 90 min., příp. dle domluvy.

  PODIVNOSTI PLANET

JAK FUNGUJE OBLOHA

Hvězdy se rodí z prachu a plynu kolabujících mlhovin. Životní 

osudy jednotlivých hvězd mohou být značně odlišné. Zatímco 

některé hvězdy žijí jen miliony let, jiné se mohou dožívat řádově 

desítek a možná i stovek miliard let. Některé hvězdy žijí relativně 

klidným a stabilním životem, životy jiných jsou dynamické 

a proměnné. Každá hvězda však nakonec umírá. Na svém 

úplném konci hvězdy zanikají za doprovodu různých druhů 

velkolepých výbuchů, v jejichž důsledku vznikají však nové 

prachové a plynné mlhoviny. Kruh se tím uzavírá. 

Program je určen pro žáky druhého stupně základních škol 

a pro studenty středních škol, délka programu je 60 nebo 90 min

Příběh Slunce začal před pěti miliardami let. Tehdy po kolapsu jinak 

nenápadného oblaku mezihvězdného plynu a prachu vzniklo 

praslunce. Nejprve zářilo pouze v infračervené a záhy i ultrafialové 

oblasti spektra. Až později se vyvinulo ve hvězdu, okolo které se 

zformovala naše sluneční soustava. Lidé Slunce vnímají od svého 

prvopočátku. Nejprve ve Slunci viděli boha. Jako astrofyzikální 

objekt jej začali chápat až mnohem později. Proč například vlastně 

Slunce svítí, astronomové zjistili až v roce 1938. Program vypráví 

vzájemně prolínající se příběh Slunce a příběh jeho lidského 

poznávání. 

Program je určen pro žáky prvního i druhého stupně základních škol 

a pro studenty středních škol, délka programu je 60 nebo 90–120 min. 

(delší verze programu zahrnuje pozorování Slunce pomocí 

astronomických dalekohledů).

ZROZENÍ A SMRT HVĚZDY

  PŘÍBĚH SLUNCE


