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Centrum přírodních věd – Hvězdárna Jičín 

Tematický výukový program  v týdnu 14. 5. - 18. 5. 2018 

Hvězda typu G2 
6. - 9. ročník základní školy 

Kde: Centrum přírodních věd - Hvězdárna Jičín (Raisova 310) 

Čas: začátek  v 8:00 (90 minut) nebo v 10:00 ( 90min) 

Cena: 30 Kč / žáka 

S sebou: přezuvky 

Přihlašování:  od 1. 5. 2018 přihláška ke stažení zde 

Anotace programu: 

Žáci se seznámí se vznikem hvězdy jako takové od protohvězdy, přes obry, mlhoviny a trpaslíky. 

Program bude zaměřen na jedinou hvězdu naší sluneční soustavy, kterou je Slunce. Žáci zjistí, co je to 

spikule, koróna nebo foton. Jaká je její velikost či hmotnost, teplota a proč vlastně svítí. Žáci pochopí, 

proč se střídají roční období. Součástí programu je i samotné pozorování Slunce dalekohledem 

a fyzikální pokusy. Pokud nám to počasí dovolí, bude možné na vlastní oči spatřit sluneční skvrny nebo 

eruptivní protuberance.  

Znalosti:  

- Žák si formou doplňovacího archu odpoví na otázky týkající se Slunce. 

- Žák popíše vrstvy a složení Slunce. 

- Žák si vyzkouší konstruktivně vyřešit různé otázky. 

- Žák si udělá obraz o velikosti lidí a Země na vesmíru. 

- Žák pochopí, jak se střídají roční období. 

Dovednosti:  

- Žák spolupracuje ve dvojici a ve skupině. 

- Žák formuluje svoje myšlenky a sdílí je s ostatními. 

- Žák si vyzkouší fyzikální pokusy s lomem světla. 

- Žák si vyzkouší fyzikální pokusy s čočkou. 

- Žák si prakticky změří průměr Slunce v km (za bezoblačného počasí). 

Základní témata RVP obsažená v programu:    

 Fyzika - Vesmír 

 Přírodopis - neživá příroda 

 Slunce -  Zatmění Slunce, složení, vznik fotonů 

 Světlo - druhy záření 

 Dalekohledy 

Zpět na nabídku 
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