
 

  

 

 

 

   

Minimální počet žáků u nás není stanoven, ale je vhodné, aby jich bylo alespoň 10. Věříme, že se 

vejdete s vaší třídou do 30 žáků (pokud vás bude víc, program bude na úkor obsahu upraven). 

Při programu nese odpovědnost za žáky doprovázející pedagog, lektor je zodpovědný za kvalitu 

a odbornost programu. Do promítacího sálu není povolen vstup v botách (doporučujeme vzít s sebou 

přezůvky). Program je vzhledem k použitým metodám organizován relativně volněji, nečekejte tedy 

absolutní klid ve třídě. Prosíme, abyste dodržovali časy příchodu i odchodu domluvené schůzky 

(zkrácení programu vlivem pozdního příchodu je zpravidla na úkor kvality programu). Je možné 

se nasvačit venku na Sluneční zahradě, nebo po dohodě i uvnitř hvězdárny. V některých programech 

se počítá se zapojením pedagogů.  

Délka a cena 

Cena programu je určena jeho délkou, 30 Kč - 40 Kč - 50 Kč za žáka v časovém rozmezí 60 - 90 - 120 

min. Pokud na vaše přání trvá program déle, počítáme navíc 10,- Kč za žáka za každou započatou 

hodinu. Dozor u nás neplatí nic. Program se platí hotově na místě, kde obdržíte doklad o zaplacení. 

Předem je možné domluvit i platbu na fakturu.  

Jak se k nám dostanete 

Adresa Hvězdárny je Raisova 310, Nové Město, 506 01 Jičín. Vlak staví na jediném jičínském nádraží, 

které je od Hvězdárny vzdáleno 2 km (max. 30 min). Z autobusového nádraží je to o půl kilometru 

kratší (cca 20 min). Pokud přijedete vlastním autobusem, nechejte ho zaparkovaný u odbočky 

ke hvězdárně. Přímo ke hvězdárně se zajet nedá (cca 100 m). Pro osobní automobily je u hvězdárny 

k dispozici 10 míst + 2 pro ZTP. Vstup do objektu je bezbariérový. Vozíčkář se dostane do všech 

prostorů, kde se koná program, kromě terasy, která je v prvním poschodí. 

Objednávání programů 

Programy se objednávají prostřednictvím online formuláře, který naleznete na webových stránkách 

www.hvezdarnajicin.cz v sekci /pro školy/. Formulář se vždy vyplňuje na každý jednotlivý program. Po 

vyplnění formuláře vám během několika dní zašleme e-mail, ve kterém vám potvrdíme datum a čas 

vašeho programu, případně vám nabídneme jiný termín. Čas vašeho programu vybírejte 

v dopoledních hodinách. 

Zrušení dohodnutého termínu školou: učiňte nejpozději týden před domluveným termínem. 

V případě rušení termínů méně než týden předem nebo nedostavení se bez ohlášení, zrušení termínu 

neúčtujeme storno poplatky. Způsobené komplikace však zohledňujeme při příštím objednávání.  

Zrušení dohodnutého termínu Hvězdárnou: je možné v případě náhlé indispozice lektora, nebo 

v případě jiné potřeby po dohodě s objednávajícím. Za zrušený termín navrhneme náhradní termíny. 

Pro změnu programu zapříčiněnou špatným počasím (prudký déšť, kroupy, bouřka..) můžete volat 

i v den konání. 

Místo konání programů 

Snažíme se chodit ven za každého počasí. U programů probíhajících na Slunečné zahradě budou žáci 

potřebovat vhodné vybavení (pevná obuv – dle počasí i gumáky, teplé oblečení, čepice, pláštěnka), 

svačinu a pití. Pouze v případě velmi špatného počasí (vytrvalého deště, bouřka, kroupy) bude 

program uzpůsoben tak, že bude přesunut dovnitř budovy a případně nahrazen alternativní 

variantou. Na zahradě je zastřešený altánek a v teplých měsících i další místo se stínem. U programů 

probíhajících uvnitř budovy hvězdárny budou žáci potřebovat přezůvky, svačinu, pití a drobné 

kapesné k zakoupení suvenýrů. 

Po kompletní rekonstrukci objektu Hvězdárny vznikl v roce 2016 komplex nazvaný 

CENTRUM PŘÍRODNÍCH VĚD – HVĚZDÁRNA JIČÍN 
 

Organizační informace 

 

Nabídka výukových programů pro ZŠ - 2020 
 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3401847&y=50.4344302&z=17&rc=9ighmxZvfN&rs=&rs=base&ri=&ri=1978242&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5Dhttps://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.3401847&y=50.4344302&z=17&rc=9ighmxZvfN&rs=&rs=base&ri=&ri=1978242&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://forms.gle/S5guZKkUfqvp3eX39
http://www.hvezdarnajicin.cz/
https://hvezdarnajicin.cz/kalend%C3%A1%C5%99


 

 

  

 

  

ASTRONOMICKÉ PROGRAMY 

 
Astronomické programy probíhají v dopoledních hodinách. Většina z nich probíhá uvnitř hvězdárny. 

Pokud máte chuť a dispozice přijít k nám se třídou večer, nemáme problém předvést nabízený program 

za setmění a spojit ho s večerním pozorováním oblohy. Večer se můžete podívat na objekty vzdáleného 

i blízkého vesmíru. V programech delších než hodina, je započítaný čas na krátkou přestávku, kdy 

si můžete zakoupit suvenýry s astronomickou tematikou. V každém programu je počítaný čas 

na pozorování dalekohledy. Počasí zatím ovládat nedokážeme, tedy při zatažené obloze jsou 

i v dalekohledu vidět pouze mraky. Pokud tedy počasí nedovolí sledovat oblohu, podíváme se 

do barokní krajiny.  

Astronomický výukový program 

 shrnuje, upevňuje a prohlubuje učivo a obohacuje ho o globální rozměr, 

 přibližuje žákům neživou přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbuzuje v nich touhu poznávat 

vesmír a podporuje přirozený vztah k naší planetě, 

 je složen zejména z praktických činností, tvořivých aktivit a her, které jsou propojené 

s informacemi, 

 je postaven na laboratorní, pracovní, grafické a výtvarné činnosti, na hrách podněcujících 

spolupráci, také na smyslovém vnímání a dramatické výchově, 

 napomáhá odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, klade důraz na mezipředmětový přístup. 

Návaznost na učební plány 

Astronomické programy doplňují učivo zeměpisu, fyziky, matematiky, přírodovědy, prvouky 

a přírodopisu. Také programy navazují na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk 

a společnost, Člověk a příroda. 

Informace o náplni  

 

Uvnitř hvězdárny = s sebou přezůvky | Sluneční zahrada = s sebou vhodné oblečení na zahradu | Čas: první 8:00 -  poslední 11:00 |  Optimální počet: 15- 25 žáků 

Cena:  30Kč/žák  30 – 60 mim | 40Kč/žák – 90 min | 50Kč/žák – 120 min | 

  

 

EKOLOGICKÉ PROGRAMY 

Programy probíhají pouze v dopoledních hodinách. Drtivá většina z nich probíhá venku na Sluneční 

zahradě, která je součástí oploceného areálu naší Hvězdárny. Zbylé programy jsou kombinované, tedy 

částečně venku a částečně uvnitř. Při ekologickém programu nepočítejte, že se podíváte 

do dalekohledu, k tomu jsou určeny pouze astronomické programy. Na zahradě a v budově hvězdárny 

chováme desítku druhů živočichů, některé budete mít možnost během programu krmit, nebo si 

je pohladit.  

Ekologický výukový program 

 shrnuje, upevňuje a prohlubuje učivo, obohacuje ho o environmentální rozměr, 

• je složen zejména z praktických činností, tvořivých aktivit a her, které jsou propojené 

s informacemi, 

• přibližuje žákům přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbuzuje v nich touhu poznávat přírodu 

a podporuje k ní přirozený vztah, 

• je postaven na prožitku, smyslovém vnímání, dramatické výchově a hrách podněcujících 

spolupráci, 

• napomáhá odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, klade důraz na mezipředmětový přístup, 

• je přírodovědný, technický a environmentální (polytechnický). 

Návaznost na učební plány 

Ekologické programy navazují na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda 

a na průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech. 

https://hvezdarnajicin.cz/fotogalerie-sp-1041398681/category/34-2018-02-19-22-35-33
https://www.facebook.com/hvezdarnajicin/photos/?tab=album&album_id=1074571602613851
https://www.facebook.com/hvezdarnajicin/photos/?tab=album&album_id=1074571602613851


 

  

 

ASTRONOMICKÉ PROGRAMY             EKOLOGICKÉ PROGRAMY 
 

 

Gravitace  
Mars a prstencový král (60  

 (90 min) 4  
 (90 min) 4  

(90 min) 4  

 

  

   

   

 

 

 

 

   
Vodomilové  
Kupujeme odpady (90 min) 4  

 (90 min) 4  

 (120 min) 5  

 

Ptákoviny 

 

 

 

 

 
 

Při kliknutí na název programu zobrazíte anotaci. 

  

 

PŘIHLÁŠKA 

https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8


 

 

 

 

 

 

 

Gravitace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars a prstencový král 
  

Anotace:  

Každý z nás je přitahován jádrem naší Země. Že tomu nevěříte? To je 

sice možné, ale to je asi tak vše, co proti tomu můžete dělat. Přijďte se 

podívat na kosmonauty, kteří jsou mnohem dál od zemského jádra 

a létají ve výšce 400 km nad Zemí. Ve skutečnosti i na ně působí zemská 

přitažlivost, ale již v mnohem menší míře nežli na nás na Zemi. 

V programu se podíváme, jak kosmonauti spí, obědvají, čistí si zuby, 

nebo chodí na záchod. Také si vyzkoušíme, co všechno je přitahováno 

naším zemským jádrem. 

 

září – červen     uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  

 

  

 

Astronomické programy  1. – 2. ročník  

 

 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

Anotace:  

Co ukrývá svět na jiných planetách? Společně objevíme, jak vypadá 

planeta Mars a čím je výrazná planeta Saturn. Nějaký šotek nám 

rozházel informace o těchto tělesech. Pomůžete nám je znovu srovnat 

a utřídit? V tomto programu zjistíme, na které planetě by mohli přistát 

lidé, na které nikoliv a proč. Na jedné z planet dokonce jezdí vozítko. 

Podíváme se, jak vypadá a k čemu slouží.  

 

září – červen                uvnitř hvězdárny  

 

PŘIHLÁŠKA 

 

zpět 

zpět 

 

PŘIHLÁŠKA 

https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
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https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
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https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
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https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
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Cesta Sluneční soustavou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země koule 
  

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

Anotace:  

Proletíme se naší sluneční soustavou a zjistíme, jak vypadají planety, 

planetky, měsíce, komety i Slunce. Na některých tělesech přibrzdíme 

a rozhlédneme se, jaký mají povrch a změříme jim třeba i teplotu 

vlhkost či tlak. Na některých planetách bychom mohli i vystoupit, ale 

máme omezené množství skafandrů, a proto výstup bude pouze 

pro vyvolené, kteří splní kosmické vědomostní zkoušky.  

 

září – červen                uvnitř hvězdárny  

Astronomické programy  3. – 5. ročník 

 

 

Anotace:  

Názorně si ukážeme skutečnost, na kterou stranu se otáčí naše Země, 

stejně jako i Slunce, Měsíc a další tělesa naší sl. soustavy.  Zjistíme, jaký 

to má vliv na nás na lidi a co vše ovlivňuje pohyb těles. Vysvětlíme si, 

proč jsou na různých místech na Zemi v jednu dobu různá roční období 

i proč se střídá noc a den. Podíváme se, jaké máme na Zemi světadíly. 

Získáme i další informace o Zemi, jako např. o globálním oteplování, 

biosféře, zemětřesení, permafrostu, oceánech apod. 

 

září – červen                uvnitř hvězdárny  

PŘIHLÁŠKA 

 

 

zpět 

zpět 

PŘIHLÁŠKA 

https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
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Sluneční soustava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěhování na Mars 
  

Anotace:  

Pojďme se seznámit se sluneční soustavou, ve které žijeme. Bohužel 

hvězdný šotek nám rozházel informace, jaká tělesa lze pozorovat v naší 

sluneční soustavě a která jsou mimo ni. Zkusme společně spojit své 

znalosti o tělesech naší sluneční soustavy a dát všechno zase zpátky 

do pořádku. Budeme pracovat s obrázky i textem (řadit, skládat, 

přiřazovat, rovnat). Podíváme se i na asteroidy, které se nachází mezi 

Marsem a Jupiterem. Seznámíme se s několika měsíci obíhající různé 

planety. Je na nich totiž objevená voda. Je tam  tedy místo vhodné 

pro život? 

 

září – červen                uvnitř hvězdárny  

 

  

 

Astronomické programy 6. – 7. ročník 

 

 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

Anotace:  

Lidé o cestě na Mars sní již několik desetiletí. Naše sny ovšem nabírají 

určité reálné představy o tom, jak se tam dostat. Díky moderní 

technologii se můžeme na Mars podívat ihned a zblízka. Zjistíme 

zajímavosti o Marsu, a může nám být příjemné zjištění, kolik bychom 

na Marsu vážili. Na Marsu plyne čas tak trochu jinak a než tam 

vybudujeme město, chvíli to potrvá. Podíváme se, jaké jsou vize 

či projekty pro život lidí na Marsu a jaké výsledky přinesly sondy. 

Nejlepší z vás ve vědomostním kvízu si vyzkouší, jak se řídí rover 

na Marsu. 

 

září – červen                uvnitř hvězdárny  

 

PŘIHLÁŠKA 

 

 

zpět 

zpět 

PŘIHLÁŠKA 
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https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
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Satelity Země - Měsíc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmírné opáčko 
 

 

 

 

  

Anotace:  

Program probíhá částečně venku a částečně uvnitř hvězdárny. 

Za nedeštivého počasí se formou otázek dozvíme spousty zajímavých 

informací o misi Apollo. Také se naučíme pojmenovat viditelné útvary 

na Měsíci.  Dozvíme se informace o optických klamech a proč je dobré 

pozorovat Měsíc jindy než v úplňku. Zkusíme pochopit, jak je to se 

střídáním fází Měsíce a individuálně si to vyzkoušet. Víte, proč byste se 

na Měsíci neprošli bez skafandru a kolik takový skafandr váží? Kteří lidé 

byli na Měsíci, jaká úskalí je provázelo a proč se tam dnes již nelétá? 

Společně nalezneme odpověď na tyto otázky. Uvidíme také, jak 

kosmonauti jedí, jak pijí nebo chodí na záchod. Ono zaměstnání 

kosmonauta je náročné a životu nebezpečné, proto to neberte 

na lehkou váhu.  

 

září – červen     uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  

 

 

  

 

Astronomické programy  8. – 9. ročník  

 

Anotace:  

Co všechno ukrývá vesmír? Společně objevíme odpovědi na rafinované 

otázky z oblasti kosmonautiky, sluneční soustavy či vzdáleného 

vesmíru. Čísla si můžete vyčíst v každé encyklopedii nebo si je vygooglit 

na internetu. Pojďte s námi prozkoumat vesmír a zamýšlet 

nad nepoznaným z jiného úhlu pohledu. Je mnoho otázek týkající 

se vesmíru, na které nemá ještě odpověď ani lidstvo samé. Třeba na ně 

přijdete vy sami!  

 

září – červen                uvnitř hvězdárny  

PŘIHLÁŠKA 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

 

 

zpět 

zpět 

PŘIHLÁŠKA 
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   Anotace:  

Děti společně s detektivem vyřeší záhadu vzniku půdy na zahradě. 

Získáme důkazy rozpadu listí. Pod lupou a mikroskopem si 

prohlédneme pachatele tohoto jevu – tedy půdní živočichy, kteří 

požírají a rozkládají biologický odpad. Bez nich by totiž svět nevypadal 

tak, jak ho známe. Dokonce se podíváme i k nim domů – nejen 

do kompostu, ale také do žížaliště. 

 

duben - září      venku na Sluneční zahradě  

 

  

 

 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se děje v půdě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodomilové 
 

  

Ekologické programy  1. – 2. ročník 

 

   Anotace:  

Přijďte si trochu zabádat s lupou a síťkami a pozorovat skutečný život 

ve vodě přímo v našem jezírku, vaše úlovky porovnáme s obrázky a ty 

shodné určíme. Podíváme se kukátkem pod vodu a také budeme 

malovat.  Určitě v rybníčku nalezneme predátory, a tak si na ně také 

zahrajeme v potravním řetězci. V závěru porovnáme své odhady – kdo 

ve vodě asi žije s tím, koho jsme skutečně objevili. 

 

duben - září      venku na Sluneční zahradě  

 

 

  

 

 

 

zpět 

zpět 

PŘIHLÁŠKA 

PŘIHLÁŠKA 

https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8
https://forms.gle/ZbxCd8tX6BFF3R2J8


 

   Anotace:  

Bohužel je to tak – kupujeme odpady. Každý obal, se po použití stává 

odpadem. Ale jde to i jinak? Podíváme se na problematiku odpadů jako 

takových nejprve z ptačí perspektivy a přiblížíme se až k našemu 

nákupnímu vozíku.  Abychom se k problému dostali co nevíce, 

pronikneme do něj z různých směrů. Nebudeme vám přeci říkat, 

co máte dělat, ale ukážeme vám alternativy a možnosti ze kterých lze 

vybírat. Poznáme praktické aspekty minimalizace odpadů – různé 

specializované výrobky, možnosti některé věci vyrobit svépomocí, 

či nakupovat bez obalu.  

 

září - červen        uvnitř hvězdárny  

 

 

 

  

 

 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujeme odpady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koloběh vody 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekologické programy  3. – 5. ročník 

 

   Anotace:  

Proč je dnes vody moc, nebo málo? Při hrách a aktivitách zapřemýšlíme 

o koloběhu vody i příčinách a dopadech jeho narušení. Podíváme 

se tedy, kde nám toto vodní kolo praská a kde bychom ho měli 

vyspravit. Vyzkoušíte si sami takový vodní koloběh vytvořit a potom 

si popovídáme, jak vám funguje. Pokud se nebojíte lepidla, nůžek 

a barviček, možná si něco pěkného i odnesete domů. Vyzkoušíme 

si i několik pokusů s vodou, gravitací, povrchovým napětím atd.  

 

duben - září     uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  

 

 

  

 

PŘIHLÁŠKA 

zpět 

zpět 
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   Anotace:  

Ano, žijeme v 21. století tedy „době plastové“. Už na světě není místo, 

kam by plasty nepronikly. Kolik organismů tímto vynálezem trpí? A jak 

moc škodí lidem? Podíváme se, z čeho se plast vyrábí a kdy se s výrobou 

začalo. Ve světě se s jednorázovými plasty již bojuje a u nás jsme k tomu 

také naklonění. Co tedy můžete udělat vy sami pro to, abyste svou 

činností zbytečně nepřispívali k znečišťování naší planety plasty? 

Nebudeme vám říkat, co máte a nemáte dělat. Naším úkolem je vás 

informovat o různých možnostech a rozhodnutí necháme na vás. 

 

duben - září     uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  

 

 

  

 

 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceán plastů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptákoviny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekologické programy  6. – 7. ročník 

 

   Anotace:  

Čím jsou ptáci zajímaví a neobvyklí? A potřebují naši ochranu? 

Prozkoumáme, jak vypadají naši nejběžnější opeřenci, kteří létají 

na krmítko. Aby se jim u vás na zahradě líbilo, vyrobíme pro ně svačinku. 

Aby k vám ptáci nelétali pouze v zimě, můžete si vlastnoručně vyrobit 

budku vhodnou pro sýkorky, umístit ji ve svém okolí a poté pozorovat, 

jak se hnízdění vyvíjí. Pokud nemáte školní zahradu pro umístění budky, 

nabízíme výrobu krmítka, na které již budete vědět, kdo k vám létá. 

U nás na Sluneční Zahradě máme stále plná krmítka ptáků, a tak se 

na ně můžete podívat třeba i dalekohledy. 

 

říjen - březen     uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  

 

 

 

  

PŘIHLÁŠKA 

zpět 

zpět 
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   Anotace:  

Každá věc na světě má svůj význam. A některé věci dokonce větší, než 

si dokážeme představit. V průběhu programu se zamyslíme, jakou cestu 

musí urazit mobilní telefon, než se vám dostane do ruky. Vytvoříme 

myšlenkovou mapu výrobku s ohledem na zdroje surovin, dopravní 

zatížení, na vliv na životní prostředí i zdravotní stav člověka. Abychom 

dostali ucelený pohled na věc, budeme pracovat i s mapou světa a třeba 

i s internetem. Asi nešlápneme vedle, když se seznámíme i s pojmem 

„ekologická stopa“.  

 

září - červen    uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  

 

Anotace výukových programů pro ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věci dělají člověka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebuji dobít 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologické programy  8. – 9. ročník 

 

   Anotace:  

Potřebuji dobít! Tak toto čteme na displeji  z každého mobilního 

telefonu minimálně jednou týdně, od každého notebooku minimálně 

jednou denně. I navigace v autě si řekne o svou dávku energie. Pouhým 

zastrčením do zásuvky vše nekončí, nýbrž začíná veliký kolotoč výroby 

elektrické energie, kterého jsme součástí. Až pochopíte, jak elektřina 

vzniká, zkusíte si ji vyrobit.  

 

duben - září     uvnitř hvězdárny  i na Sluneční zahradě  
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zpět 

zpět 
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