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                                 P r a h a ,  B r n o ,  O s t r a v a  

… z á b a v n ě - v z d ě l á v a c í  p r o g r a m y  p r o  d ě t i  j i n a k !  

 

 

 

Aktuální nabídka pořadů  

pro školní rok 2019/2020 

PROJEKT „PLANETÁRIUM DO ŠKOL“ 
…planetárium, do kterého nemusíte jezdit,  

ale které samo přijede k Vám! 

 

Aktuální nabídka pořadů 

→ pro mateřské školy 

→ pro základní školy 

→ pro nižší ročníky víceletých gymnázií 
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POHÁDKA O MĚSÍČKU A ZNAMENÍCH ZVĚROKRUHU PRO TY NEJMENŠÍ 

 

Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu 
(pro děti od 3 let až 1. třídy ZŠ) 
 
Produkce: Doněcké planetárium, Ukrajina, 2010 

Celkové zaměření: Pohádka se vzdělávacím podtextem 

Délka filmu: 25 min 

Jazykové mutace: česky, slovensky, rusky 

   

 

Film zobrazuje pohádkovou cestu Měsíce v souhvězdí Zodiaka při hledání Slunce. Děj je založen na 
albánském lidovém příběhu. Je to pohádka o tom, proč Měsíc na obloze mění svůj tvar, jaká existují na 
nebi souhvězdí a co je to zvěrokruh v klasickém starověkém pojetí. Měsíc v pohádce putuje po nebeské 
sféře – zvěrokruhu, protože se kdysi rozhodl, že by chtěl spatřit Slunce. Zažívá při svém putování různá 
dobrodružství a potkává několik moudrých rádců; setkává se s dvanácti znameními či souhvězdími, 
která mu pomáhají jít za Sluncem tou správnou cestou a dohonit ho. Dějí se s ním přitom po cestě 
třpytící se hvězdnou oblohou zajímavé proměny, Měsíc mění svoji tvář. Film pomůže našim malým 
divákům odpovídat na otázky jako "Jaké jsou měsíční fáze?", "Proč Měsíc vidíme na obloze během celého 
roku?" nebo "Co je to zodiac?". 

Vzdělávací obor: přírodověda 

Klíčová témata: pohyb Měsíce a Slunce na nebi, fáze Měsíce, souhvězdí zvěrokruhu 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 25 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 25 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Omalovánky souhvězdí zvěrokruhu pro děti od 3 let 
2. Pro děti od 6 let 

 

Přínos do výuky: 

Děti se dozvědí, že: 

• Měsíc proměňuje na nebi svoji podobu: napřed přibývá, pak je v úplňku, pak ubývá až úplně zmizí a to 
se stále opakuje. Říká se tomu fáze Měsíce. 

• Měsíc se na obloze pohybuje mezi hvězdami a seskupení hvězd vytváří různá souhvězdí, která se během roku 
na nebi mění. 

http://www.mobilniplanetarium.cz/
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• Zodiakálních souhvězdí je celkem 12: Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby, Skopec, Býk, 
Blíženci, Rak a Lev. 

• Slunce odměřuje čas o dny, týdny, měsíce, roky, staletí, roční období. 

• Bez Slunce by lidé nemohli žít, dává nám světlo a teplo. 

• Slunce je také hvězda. 

  

http://www.mobilniplanetarium.cz/


Stránka 6 z 43 
 

Více informací a také videoukázky z aktuálně nabízených pořadů naleznete na www.mobilniplanetarium.cz 

6 
 

Pořad vytvořený ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno 

 

PŘÍBĚH O VÝLETU RAKETOU ZA PLANETAMI SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

Se zvířátky o vesmíru 
(od 3 let až 2. třídy ZŠ) 
 

Produkce: Hvězdárna a planetárium Brno, Česká republika, 2015 

Celkové zaměření: Animovaný / loutkový vzdělávací pořad ve formátu pohádky - loutkové představení s maňáskovými 
loutkami 

Délka filmu: 25 min 

Jazykové mutace: česky, slovensky 

 

    

 

Pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru, první český pohádkový příběh pro digitální planetária, je ryze 
český projekt. Autorem scénáře je David Koval z Hvězdárny a planetária Brno. Design loutek navrhl 
brněnský kreslíř Dalibor Krch, vyrobeny byly v dílnách Divadla Radost, jehož herci loutky také vodili. 
Hlas hrdinům pak propůjčili herci Městského divadla Brno.  

Unikátní kombinace loutek a virtuálního světa stvořeného grafiky zavede malé i velké diváky do snového 
světa jedné polozapomenuté raketové základny. Ba co víc, stačí se odrazit a najednou se ocitnete ve 
vesmíru, kde se mezi sebou hádají jednotlivé planety, která je největší nebo která má na sobě nejvyšší 
sopku. A hádají se jako malé děti, i když je jim už víc jak několik miliard let. 

Ježek, zajíc, krtek a sova jsou čtyři kamarádi, kteří se sešli na kraji lesa, aby hvězdářskou základnu 
prozkoumali. Na základně pak potkávají myšáka, který se zde narodil, a tak jim zkušeně vysvětluje 
nejrůznější taje světa astronomie a kosmonautiky.  

Se zvířátky o vesmíru, to je pohádkový příběh, který nejmenší diváky nenásilnou formou naučí, co je to 
vesmír, hvězdář, kosmonaut nebo raketa. Je to příběh, který jim ukáže, jak vypadá naše planeta z 
kosmické stanice a proč se Zemi říká planeta modrá nebo jak daleko jsou od nás hvězdy, když je v noci na 
nebi pozorujeme třeba jen jako malinkou tečku. Myšák nás spolu se zvířátky vezme také na výlet k 
jednotlivým planetám Sluneční soustavy a vysvětlí nám, jak se může Malá a Velká Medvědice vyškrábat 
na oblohu či jaká další zvířátka mají na noční obloze svá souhvězdí. 

Vzdělávací obor: přírodověda, environmentalistika 

Klíčová témata: kosmonautika, planety Sluneční soustavy, poznávání některých souhvězdí 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 25 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 25 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Omalovánky pro děti od 3 let 
2. Pro děti od 7 let 

http://www.mobilniplanetarium.cz/
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Přínos do výuky: 

Děti se dozvědí: 

• Kdo je to hvězdář a že lidem, kteří létají do vesmíru, se říká kosmonauti. 

• K čemu slouží hvězdářský dalekohled a co to jsou kosmické rakety. 

• Jak vypadá planeta Země očima kosmonautů z vesmíru a proč se jí říká planeta modrá. 

• K čemu slouží kosmonautům ve vesmíru skafandr. 

• Jaké je stáří Sluneční soustavy a třeba také to, která planeta je Slunci nejblíže a která naopak nejdále a 
další charakteristiky planet Sluneční soustavy. 

• Slunce je hvězda a je to tedy hvězda, kterou můžeme na nebi pozorovat i za bílého dne. 

  

http://www.mobilniplanetarium.cz/
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LEGRAČNÍ SHOW SEZNAMUJÍCÍ DĚTI SE ZÁKLADNÍMI JEVY ASTRONOMIE 

 

Krtci aneb co je tam nahoře? 
(pro děti od 3 let až 2. třídy ZŠ) 
 

Produkce: Albedo Fulldome, Španělsko, 2011 

Celkové zaměření: Pohádka se vzdělávacím podtextem 

Délka filmu: 35 min 

Jazykové mutace: česky, anglicky 

 

      

 

Legrační show plná veselých písniček seznamující děti jednoduchým způsobem se základními jevy 
astronomie a fyziky. Příběh o krtkovi Platónovi, který žije se svou krtčí mámou a tátou hluboko v zemi, kam 
svítí Slunce jen skrz malý otvor ve skále. Krtka trápí otázka, proč Slunce přes otvor do krtčí díry někdy svítí 
a někdy ne. Chtěl by přijít na to, jak všechno na světě funguje. Učí se, proč je na Zemi den a noc, proč Měsíc 
mění na nebi svůj tvar, a nebo také objeví, proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy nebo proč jablko 
padá ze stromu na zem. 

Vzdělávací obor: přírodověda 

Klíčová témata: pohyb planet, Slunce jako hvězda a Země jako živá planeta, fáze Měsíce, měsíční krátery, poznávání 
některých souhvězdí 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 35 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 35 minut + 10 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 

vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Omalovánky pro děti od 3 let 
2. Pro děti od 7 let 

 

Přínos do výuky 

Děti se dozvědí, že: 

• Slunce, Země i další planety se ve vesmíru pohybují. Naše Země se točí kolem Slunce a kolem Země se točí 
Měsíc. Zároveň rotují kolem své osy.  

• Hvězdy jsou ohnivé koule, které vydávají žár a světlo. Naše nejbližší hvězda je Slunce a dává život všem živým 
věcem na naší Zemi. 
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• Země je jedinou živou planetou, jsou na ní květiny, stromy a zvířata, a proto ji musíme chránit. 

• Na Měsíci život není, je tam jen písek a prach, je to pustina z šedého kamene. Ze Země můžeme pozorovat 
hvězdářskými dalekohledy, jaké jsou na měsíčním povrchu také krátery způsobené nárazy meteoritů. Tyto krátery 
mají svá jména: Kopernikus, Campanus nebo Platón.  

• To, že Měsíc v noci můžeme vidět, je tím, že Měsíc odráží světlo od Země. Měsíc na noční obloze mění svůj 
tvar, což je způsobeno pohybem Země a říká se tomu fáze Měsíce - nov, čtvrť a úplněk.  

• Na noční obloze můžeme pozorovat také různá seskupení hvězd neboli souhvězdí, která lidem připomínala 

nejrůznější obrazce, a tak je podle toho pojmenovali třeba Labuť, Štír nebo Orel. Každé souhvězdí má vždy 

jednu hvězdu Alfa, druhou hvězdu Beta a třetí Gama. 

• Síla, která způsobuje, že věci padají dolů jako třeba jablko ze stromu na zem, se jmenuje gravitace a je to stejná síla, 
která udržuje Měsíc na oběžné dráze okolo Země. 
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DOBRODRUŽSTVÍ MALÝCH BROUČKŮ, KTEŘÍ SE VYDAJÍ OBJEVOVAT JEDNU Z 
VELKÝCH ZÁHAD PŘÍRODY – FOTOSYNTÉZU 

 

Život stromů 
(od 3 let až 3. třídy ZŠ) 
 
Produkce: Softmachine, Německo, 2012 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad ve formě pohádky 

Délka filmu: 30 min 

Jazykové mutace: česky, slovensky 

 

 

 

Film Život stromů seznamuje malé diváky s významem stromů a představí tak nejmenším divákům i kouzlo 
mikrokosmu. Snaží se dětem pohádkovou formou nabídnout odpovědi na otázky jako např. odkud získávají 
stromy potravu, jak stromy rostou, jak pijí vodu nebo jaký mají stromy vliv na život na naší planetě.  

Průvodci na této cestě za poznáním jsou ve filmu malým divákům beruška Dorotka a její kamarád 
„světlušák“ Mirek, takže je vše vyprávěno jakoby z pohledu drobného hmyzu. Tito dva malí broučci 
připravují školní film o největší záhadě přírody – fotosyntéze, a tak s nimi navštívíme nejen broučí školu, ve 
které broučci zlobí paní učitelku úplně stejně jako děti, ale vydáme se s nimi i na louku a do lesa. Uvidíme 
však tentokrát louku a les  možná jinak, než jak jsme byli zvyklí! Staneme se doslova součástí života stromů.  

Snímek pochází z dílny společnosti Reef Production, předního tvůrce pořadů pro digitální planetária. 
Animace, modely zvířátek, ale také práce se zvukem v prostoru pod obří polokulovitou projekční plochou, 
se řadí mezi ty nejlepší produkce na světě. České znění pořadu namluvili herci Městského divadla Brno.  

Zajímavostí je, že společnost Reef Production, která tento snímek produkovala, doprovází každou premiéru 
nového filmu vysázením 50 stromů v rámci projektu Plant-for-the-Planet, jehož cílem je vysadit 1 miliardu 
stromů, které by absorbovaly čtvrtinu člověkem produkovaného oxidu uhličitého.  

Vzdělávací obor: přírodověda, environmentalistika 

Klíčová témata: význam stromů pro naši planetu, části stromu: kořen, kmen a koruna z listů, růst stromů, fotosyntéza, 
jehličnaté a listnaté stromy, opadavé a stálezelené stromy, proč jsou listy zelené, chlorofyl 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 30 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 30 minut + 15 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 

vystřídání skupin 
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Varianty pracovních listů: 

1. Omalovánky pro děti od 3 let 
2. Pro děti od 7 let 

 

Přínos do výuky 

Děti se dozvědí, že: 

• Stromy jsou nezbytné pro život na Zemi, neboť v nich probíhá fotosyntéza a tento proces si vysvětlí. 

• Stromy vytvářejí při fotosyntéze kyslík, který dýcháme a tím čistí atmosféru. 

• Chlorofyl je barvivo, díky kterému jsou stromy zelené.  

• Existují stromy opadavé a stálezelené, listnaté a jehličnaté. 

• Části stromu se nazývají kořeny, kmen a koruna z listů. 

• Stromům na podzim opadávají listy, protože nemají dostatek výživy a je zima. 

• Vysvětlí si, jakým způsobem se stromy rozmnožují a jak se z květů stávají plody jako jsou třeba jablka nebo třešně a 
jakou úlohu v tom sehrávají broučci a hmyz obecně, kteří přenášejí pyl. 
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SENZAČNÍ FULLDOME SNÍMEK PLNÝ HUMORU – ZÁŽITEK PRO MALÉ I VELKÉ 

Korálový útes - Kaluoka’hina 
(od 4 let až 3. třídy ZŠ) 

 
Produkce: Full Dome Filmproduktions Gmbh, Německo 2004 

Celkové zaměření: pohádka s environmentálním podtextem, nikoli vzdělávací pořad 

Délka filmu: 31 minut 

Jazykové mutace: česky 

  

 

Moře a oceány naší planety ukrývají úžasná tajemství. Jedním z těch nejcennějších je útes Kaluoka’hina. 
Ohrožený nádherně barevný tropický útes, tajemství Měsíce, dvě ryby a pohádkové dobrodružství z jejich 
života. Útes byl totiž odjakživa chráněn kouzlem: lidé tento útes nemohli objevit. Všichni obyvatelé tohoto 
čarokrásného ostrova, všechny ryby, krabi, plži a medúzy, zde vždy žili nerušeně svým životem. Dokud však 
nevybuchla sopka a toto kouzlo se tak nezlomilo. Když je útes ohrožen, je teď na dvou rybích kamarádech, 
kteří se jmenují Prcek a Jake, aby kouzlo obnovili. Jake je chladnokrevný hoch, tedy spíše chladnokrevná 
ryba piloun, ke kterému všechny ryby z útesu vzhlíží. Jediným vodítkem Prcka a Jakea na cestě za 
záchranou jejich útesu, je stará legenda, která vypráví o tom, že se musejí dotknout Měsíce. Ale jak se má 
ryba dotknout Měsíce?  

Film je plný úžasných animací, jež překvapí nejen malé diváky. 

Vzdělávací obor: přírodověda, environmentalistika 

Klíčová témata: podmořský svět, příliv a odliv, vztah k životnímu prostředí a jeho ochrana 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 31 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 31 minut + 14 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 3 let 
2. Pro děti od 7 let 

 

Přínos do výuky: 

Děti se dozvědí, že: 

• Vesmír je tvořen miliardami galaxií, které jsou od sebe vzdáleny pro člověka nepředstavitelně 
daleko.  

• Působení člověka můžeme dnes pozorovat nejen na Zemi, ale také ve vesmíru; ani vesmír již dnes není 
místem, kde by po sobě člověk nezanechal svou stopu, neb se mu podařilo stoupnout si i na povrch Měsíce. 

• Planeta Země z vesmíru vypadá jako modrá planeta, protože se na ní vyskytují moře a oceány. 

• Co to jsou korálové útesy, jaká na nich žijí zvířata a rostliny a jak je pro planetu Zemi jejich existence důležitá. 
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• Dozvědí se, co korálové útesy ohrožuje a jak je i oni mohou pomoci uchránit a zachovat před nepříznivým působením 
člověka. 

• Co to je oceán, příliv a odliv a že pohyb moří má na svědomí Měsíc. 

• Zamyslí se nad nepříznivým vlivem člověka nejen na planetu Zemi, ale také nad jeho působením ve vesmíru, a dozví 
se, co je to vesmírný odpad, nebo ropná katastrofa. 

• Jaké je bohatství života v mořích a v oceánech a že existují druhy ryb jako žralok, piloun, sardinka 
nebo zubatec. 

• Želvy jsou jedněmi z nejstarších živočichů na Zemi a dožívají se i několika set let. 

• V oceánu rostou rostliny chaluhy. 

• Rozmanitý a rozvinutý život najdeme i 800 m pod hladinou moře, kde beze světla žijí třeba plži, krabi nebo 
medúzy. 

• Neptun je řeckým bohem moře. 

• Bioluminiscence je jev, kdy vzniká světelné záření i hluboko pod hladinou moře. 

• Uslyší zpěv velryb, které se mezi sebou dorozumívají pomocí velmi složité směsice zvuků. 
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Pořad vytvořený ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno 

 

KOUZELNÝ PŘÍBĚH PRO NEJMENŠÍ KOSMOPLAVCE 

Dobrodružství Ptačího ostrova 
(od 5 let až 3. třídy ZŠ) 
 
Produkce: Hvězdárna a planetárium Brno 

Celkové zaměření: Pohádka v kulisách Lednicko-valtického areálu se vzdělávacím podtextem 

Délka filmu: 30 minut 

Jazykové mutace: česky 

     

 

Čím drží svět pohromadě? Kde najdeme Ptačí ostrov? Má Měsíc skutečně tisíc tváří? Kam ukazuje Severní 
hvězda? Podaří se Tomášovi s Katkou napravit celou neplechu a zachránit kouzelnou říši za knihovnou? 
Námět příběhu se odehrává v zámeckém parku, který se v očích dětí mění v magický svět. V dětském 
představení Dobrodružství Ptačího ostrova se vydáme do světa fantazie, kde potkáme syna Severní hvězdy 
Aruna, prostořekého piráta s partou dobromyslných námořníků, mudrce Al Hasena s mohutným 
plnovousem, stejně jako hodnou tetu a přísného strejdu. To vše v kulisách, které si vzaly za vzor Lednicko-
valtický areál. Budeme svědky pátrání po kouzelném klíči od tajemného globusu, na cestu nám posvítí 
čarovná světluška, poplaveme s lodí plnou bukanýrů, vzneseme se s neuvěřitelným létajícím strojem a 
staneme se svědky objevu neobvykle krásného drahokamu, průzračného jako měsíční svit. A hlavně 
zažijeme velkou zábavu! 

Vzdělávací obor: přírodověda, vlastivěda 

Klíčová témata: pozorování útvarů na povrchu Měsíce pouhým okem, virtuální exkurze zámkem Lednice, Severní pól, 
Severní hvězda (Polárka, Severka) 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 30 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 30 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 

vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 7 let 

 

Přínos do výuky: 

Děti se dozvědí, že: 

• Severní hvězda, u nás častěji nazývaná Polárka nebo Severka, je nejjasnější hvězda v souhvězdí Malého 
medvěda, která je velmi blízko k severnímu nebeskému pólu, což z ní právě dělá severní polární hvězdu. Leží téměř 
na přímé linii s osou otáčení Země, což z ní dělá hvězdu, která určuje severní nebeský pól. To však není navždy. 
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• Severní pól je místo, kde zemská osa protíná zemský povrch, a ze kterého se Země při pohledu dolů jeví, jako by se 
otáčela proti směru hodinových ručiček. Nachází se přibližně uprostřed Severního ledového oceánu v oblasti trvale 
pokryté vrstvou mořského ledu.  

• Glóbus je v kartografii zmenšené prostorové, nejčastěji kulové, znázornění určitého vesmírného tělesa (zemský 
glóbus, měsíční glóbus, glóbus Marsu) pomocí kartografických prostředků.  

• Můžeme říct, že Měsíc má tisíc tváří, neboť různé civilizace při pozorování Měsíce pouhým okem spatřovali 
na jeho povrchu a v útvarech, které se na něm nacházejí, různá zvířata nebo postavy: Indiáni v 
Měsíci v úplňku viděli tvář bojovníka, Číňané zase zajíce, obyvatelé Tichomoří kraba… 

• Seznámí se virtuálně se zámkem Lednice na jižní Moravě 
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LET KOUZELNÝM RAKETOPLÁNEM SLUNEČNÍ SOUSTAVOU 

 

Astronomie pro děti  
(pro šikovné předškoláky až 4. třídy ZŠ) 
 
Produkce: Fulldome Film Society LLC 

Celkové zaměření: vzdělávací pořad ve formě pohádky  

Délka filmu: 35 minut 

Jazykové mutace: česky, slovensky, rusky 

 

    

 

Pohádkové cestování Sluneční soustavou kouzelným raketoplánem na expedici k jednotlivým planetám 
Sluneční soustavy. Příběhem provázejí dvě kreslené postavičky - trpaslík Zvídálek a jeho učitel trpaslík 
Vševěd, díky kterým se dozvíme nejen to, jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka, které planety jsou 
planetě Zemi nejvíce podobné a které nemají ani pevný povrch, ale třeba také to, jak veliké je Slunce nebo 
jak daleko je od Země a čím se liší hvězda od planety. Na Merkuru tyto pohádkové postavičky zjistí, že zde 
nejsou oblaka, protože tu vůbec není vzduch ani voda, a ve dne je zde příliš horko a v noci zase příšerná 
zima. Pak letí k Venuši, kde pozorují silné bouře a blesky. Tak se postupně dostanou až k Marsu, Jupiteru a 
na Saturn. Nakonec si řeknou něco málo i o vzdálených světech - planetách Uranu a Neptunu. Je Slunce 
veliké jako talíř, jako loďka v dáli, nebo jako město, ve kterém žijeme? Jak dlouho bychom od Země museli 
cestovat ke Slunci autem a jak dlouho letadlem? Vševěd nás poučí, že rychlejší než letadlo a rychlejší než 
kosmická raketa je paprsek světla, neb ten stihne od Slunce k Zemi dorazit jen za 8 minut. Co by se však na 
Zemi stalo, kdyby Slunce přestalo svítit? 

Vzdělávací obor: vlastivěda, přírodověda 

Klíčová témata: Sluneční soustava a naše galaxie Mléčná dráha, rozdíl mezi hvězdou a planetou, charakteristika 
jednotlivých planet Sluneční soustavy, vzdálenosti a velikosti ve vesmíru 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 35 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 35 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 7 let 

 

Přínos do výuky: 

Děti se dozvědí, že: 

• Astronomie je velmi stará věda, která se zabývá výzkumem vesmírných těles a vesmíru. 

• Na názorných příkladech si ukáží, jak velké je Slunce, jak je od Země daleko, nebo kolik Slunce 

váží; že by ke Slunci šel člověk pěšky třeba 3.500 roků, autem by jel 200 let, letadlem by letěl 20 let a kosmická 

raketa by letěla několik měsíců, ale že světlo tuto vzdálenost uletí za 8 minut a překoná tak 150 milionů 
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kilometrů. Vysvětlí si, že malé se nám Slunce zdá jen proto, že je od nás tak daleko, a že by se do něj ve 

skutečnosti rozměrově vešlo 1.300.000 a váhově 330.000 zeměkoulí. 

• Dozvědí se, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou a že hvězdy jsou žhavé plynové koule. Názorně si 

teplotu hvězdy ukáží na Slunci: Dozví se, jaká je teplota na jeho povrchu, uvnitř nebo čím to je, že na Slunci 

můžeme pozorovat skvrny. 

• Pohyb Slunce po obloze není způsoben pohybem Slunce, ale pohybem Země kolem něj. Slunce a 
planety tvoří Sluneční soustavu; uprostřed této soustavy je Slunce a okolo něj obíhá Země a ostatní planety. 
Nejblíž u Slunce je Merkur, pak Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Řeknou si základní 
charakteristiky těchto planet a zamyslí se nad tím, čím jsou jiné planety v naší soustavě Zemi podobné a na kterých 
bychom mohli eventuálně hledat třeba vodu. 

• Měsíc je přirozená družice Země a že umělé družice jsou družice vyrobené lidmi, že Měsíc sám nesvítí, osvěcuje 
ho Slunce, a že mění svůj tvar, protože svůj tvar mění sluneční světlo, které na něj dopadá. Řeknou si, že 
Země není jediná planeta v naší soustavě, která má měsíc, ale že Jupiter nebo Saturn mají měsíců hned celou řadu.  

• Padající hvězdy neexistují, ale jsou to ve skutečnosti meteory, které se dostanou do atmosféry Země a od velkého 
tření v ní začnou hořet.  

• Pomocí příkladu, že od naší nejbližší hvězdy, tedy od Slunce, k nám paprsek světla letí osm minut a od naší jiné 
nejbližší hvězdy, Alfa Centauri, k nám letí čtyři roky, si můžou představit, jak jsou od nás asi další hvězdy, které na 
noční obloze pozorujeme, daleko.  

• Slunce je hvězda střední velikosti, existují také hvězdy giganti a supergiganti a hvězdy rozměrem menší než Země 
nebo náš Měsíc – hvězdy trpaslíci. V orientaci na noční obloze nám pomůže poznávání obrazců vzniklých 
propojením hvězd – souhvězdí; např. Velký vůz a Malý vůz, Kassiopeia a další. 
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VZDĚLÁVACÍ FULLDOME SHOW VĚNOVANÁ OCHRANĚ VODY, JEJÍMU SPRÁVNÉMU 
UŽITÍ A VYSVĚTLENÍ KOLOBĚHU VODY V PŘÍRODĚ 

 

Voda – zázrak přírody  
(1. až 5. třídy ZŠ) 
 
Produkce: Doněcké planetárium, 2012  

Celkové zaměření: vzdělávací pořad  

Délka filmu: 30 minut 

Jazykové mutace: česky, slovensky, rusky 

   

 

Ve filmu se dozvíme, že bez vody by na naší planetě nemohl vzniknout život, nebo také že voda tvoří 70 % 
našeho těla. Budou vysvětleny pojmy jako hydrosféra, vodní skupenství, upřesní se, kolik procent veškeré 
vody na Zemi zaujímá voda slaná, nebo jak by měla být sladká voda využívána v závislosti na rostoucí 
světové populaci. Po absolvování tohoto vzdělávacího programu by měli žáci umět odpovědět např. na tyto 
otázky: Kde vzít čistou vodu? Jak fungují čističky odpadních vod? Proč dochází ke znečišťování řek? Kolik 
vody ztrácí člověk denně přes vylučovací systém a kolik bychom jí tedy každý měli denně vypít? Co to je 
minerální voda? Jak je možné, že má voda léčivé účinky? Čím vzniká gejzír a v jakých částech světa jej 
můžeme vidět? Jak vznikají oblaka, vodní pára, déšť nebo sněhové vločky? A kde se berou krápníky? 

Koloběh vody dětem pak přiblíží pohádkový příběh malé kapky vody, která se vypaří z vodní hladiny a 
putuje z oceánu se svými dalšími kamarádkami kapkami ve formě oblak do hor, kde se mění ve sněhovou 
vločku, pak se jako řeka dostává do údolí a tam se znova vypařuje do oblak, během bouřky svlažuje 
vyprahlou půdu a dostává se kořínky na povrch listu, odkud spadne do půdy jako kapka rosy a vydává se 
pak jako podzemní voda vytvářet jeskyně a krápníky, až se nakonec z velké řeky dostane do moře a zpět 
domů do oceánu. 

Vzdělávací obor: vlastivěda, přírodověda, ekologie 

Klíčová témata: : koloběh vody a vodní skupenství, hydrosféra, voda slaná a sladká, podzemní a povrchová voda, ochrana 
vody, čističky odpadních vod, léčebné účinky vody – minerální vody, vznik gejzírů, jeskyní a krápníků 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 30 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 30 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 

vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 7 let 

 

Přínos do výuky: 

Děti se dozvědí, že: 
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• Bez vody by život na Zemi nemohl existovat, první život na Zemi vznikl ve vodě, odkud se teprve 
dostal na souš, voda pokrývá většinu zemského povrchu a tvoří 70 % lidského organismu a všechny 
tyto skutečnosti si rozvedou a ukážou na působivých filmových záběrech. 

• Hydrosféra je jakoby vodní obal naší planety a je to soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, 
podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. 

• 95 % vody na Zemi zaujímá voda slaná, ale lidé mohou pít jen vodu sladkou, které je málo. Lidé ji přitom 
znečišťují, takže ji pak musíme čistit v čističkách odpadních vod. Děti si ukážou, jak taková čistička vypadá a 
funguje a jaké látky k čištění vody potřebujeme.  

• Lidé nesmí zapomínat dostatečně pít, protože bez vody by člověk do pěti dní zemřel. Každý den musí každý 
vypít asi 2 litry, aby získal do těla zpět tekutiny vyloučené potem a vylučováním. 

• Největší zásobárnou sladké vody na Zemi je Antarktida, přičemž to lze hospodářsky využít. 

• Po absolvování pořadu by měl každý umět samostatně vysvětlit koloběh vody a vyjmenovat všechna skupenství 
vody.  

• Minerální voda je voda, která má léčivé účinky, protože obsahuje množství minerálů. 

• Voda může tryskat ze země ve formě gejzírů a může také vytvářet jeskyně a krápníky.  
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EFEKTNÍ FULLDOME SHOW PROVOKUJÍCÍ K ZAMYŠLENÍ VŠECHNY GENERACE: JAK 
VZNIKL ŽIVOT NA ZEMI? EXISTUJE ŽIVOT I JINDE VE VESMÍRU?  

 

Původ života  
(4. až 9. třídy, široká veřejnost) 
 
Produkce: Mirage 3 D, Nizozemsko, 2005 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 25 minut 

Jazykové mutace: česky, slovensky, anglicky 

 

   
 
 
Pořad, který se dotýká celé řady vzrušujících témat z oblasti historie, geografie, astronomie, kosmonautiky, 
chemie, biologie a ochrany životního prostředí. 

Co víme o vzniku Země a jejím zvláštním postavení mezi ostatními tělesy Sluneční soustavy? Cesta vývojem 
Země i okolního vesmíru, Teorie velkého třesku a vznik Sluneční soustavy. Pořad se v chronologickém 
pořadí věnuje od Velkého třesku prebiotické chemii ve vesmíru, vzniku hvězd a solárních systémů, 
prvopočátkům Země, kdy byla jako mladá planeta v raných fázích Sluneční soustavy bombardována jinými 
vesmírnými tělesy, a tak kupříkladu vznikla i její přirozená družice Měsíc, a postupně se dostává k 
objevování prvních známek života na Zemi. Diváci tak mohou na kupoli planetária fascinovaně sledovat 
zvětšený obraz rozmnožování bakterií či strukturu DNA. Darwin a teorie evoluce. Je možný život bez 
slunečního záření? Objev existence rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na dně oceánu u 
souostroví Galapágy. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Vznik a vývoj živočišných druhů. Pravěcí 
dinosauři. Kdy naposledy na planetě Zemi došlo k vymření 75% rostlinných a živočišných druhů? Čím byla 
tato katastrofa způsobena? Co je příčinou vymírání druhů dnes? Sonda Mars Express. Co bylo cílem jejího 
vyslání na Mars? Rozmanitost druhů na Zemi. Ochrana přírody. Vysílání robotických sond do kosmu, start 
raketoplánu, výlet na Mars a pátrání po stopách vody a života na této suché a chladné planetě.   

Vzdělávací obor: přírodopis, biologie, dějepis, chemie, fyzika 

Klíčová témata: vznik života na Zemi, Charles Darwin a teorie evoluce, eukaryotická a prokaryotická buňka, DNA, 
existence vody a života jinde ve vesmíru, Velký třesk, vznik a zánik rostlinných a živočišných druhů, zkoumání Marsu, 
podmořský život a tzv. černí kuřáci 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 25 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 25 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 4. do 5. tříd ZŠ 
2. Pro děti od 6. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Význam vody pro vznik a existenci života na Zemi. 
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• Je ke vzniku života potřebné sluneční záření? Objev tzv. černých kuřáků u sopečného souostroví Galapágy 
změnil pohled vědců na to, co je nutné k existenci života. 

• Charles Darwin, myšlenkový otec evoluční teorie – teorie přirozeného výběru. 

• Hledání existence života jinde ve vesmíru mimo planetu Zemi – Jupiterovy měsíce. 

• Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy, Velký třesk, zrození prvních hvězd. 

• Měsíc a jeho role pro planetu Zemi. 

• Vznik života na Zemi – první organická uskupení sinic (stromatolyty), fotosyntéza, vznik 
eukaryotické buňky, symbióza. 

• DNA – Deoxyribonukleová kyselina 

• Zánik rostlinných a živočišných druhů na Zemi – z jakého důvodu k němu může docházet. 

• Biologická rozmanitost 

• Expedice na Mars, modul Beagle 2, evropská orbitální sonda Mars Express, vozítko Exo Mars. 

• Darwinův interferometr neboli „hledač planet“ podobných Zemi. 
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KOLIK JE VE VESMÍRU GALAXIÍ? KDY VZNIKL VESMÍR? CO JSOU TO EXOPLANETY? 
JAKÉ JE NAŠE MÍSTO V OBROVSKÉM KOSMU? PLAVBA VESMÍREM A ČASEM, JAK 
NÁM JI UMOŽŇUJÍ DNEŠNÍ TELESKOPY. 

Ze Země do vesmíru  

(4. až 9. třídy ZŠ, široká veřejnost) 
 

Produkce: Německo, 2015 

Celkové zaměření: vzdělávací pořad 

Délka filmu: 30 min 

Jazykové mutace: česky, anglicky 

 

  

 

Noční obloha, jak krásná, tak tajemná, byla odpradávna předmětem příběhů u táborových ohňů, vypráví se 
o ní ve starých mýtech, a to vždy s obrovskou úctou. Příběhy spojené s noční oblohou jsou asi tak staré jako 
lidstvo samo. Touhu pochopit vesmír můžeme považovat za nejstarší společnou intelektuální zkušenost 
lidstva. Teprve nedávno jsme však opravdu začali chápat naše místo v obrovském kosmu. Chcete-li se 
dozvědět o této cestě nebeskými objevy, jež vedla od teorií starověkých řeckých astronomů až po dnešní 
nejmodernější dalekohledy, zveme k tomu, abyste s námi zažili projekci vzdělávacího dokumentu Ze Země 
do vesmíru. Tato úžasná třicetiminutová plavba vesmírem a časem přináší jiskřivé pohledy a zvuky 
vesmíru, který nám odhaluje věda. Diváci mohou vychutnávat nádheru světů ve Sluneční soustavě a našeho 
Slunce. Ze Země do vesmíru přivádí publikum na barevné narozeniny a pohřebiště hvězd,  a ještě dál mimo 
Mléčnou dráhu k nepředstavitelnému ohromnému množství nesčetných galaxií. Publikum se přitom dozví 
o historii astronomie, o vynálezu teleskopu a o dnešních obřích dalekohledech, které nám umožňují dívat 
se stále hlouběji do vesmíru. 

Vzdělávací obor: fyzika, dějepis 

Klíčová témata: starověcí řečtí astronomové, geocentrický a heliocentrický model, vynález dalekohledu a Galileo Galilei, 
rozvoj myšlenek heliocentrického modelu v 16. století – Johannes Kepler, Mikoláš Koperník, Tycho de Brahe, význam 
kosmických letů pro zkoumání vesmíru, planety Sluneční soustavy, naše domovská galaxie Mléčná dráha, typy galaxií, 
hvězdokupy, exoplanety, mlhoviny 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 30 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 30 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 4. do 5. tříd ZŠ 
2. Pro děti od 6. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Touha pochopit vesmír jako nejstarší společná intelektuální zkušenost lidstva; sestavování prvních 
kalendářů, plánování podle ročních období, první mapy hvězdné oblohy a rozvoj navigace v souvislosti 
s rozkvětem prvních civilizací. 
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• Civilizace starého Řecka a její role v oddělení mytologie od astronomie – řečtí myslitelé 
Pythagoras, Eratosthénes, Apolonios a Ptolemaios. 

• Geocentrický model – Země je ve středu vesmíru; Aristarchův heliocentrický model – Slunce je středem 
naší sluneční soustavy. 

• Rozvoj myšlenek heliocentrického modelu v 16. století - Johannes Kepler, Mikoláš Koperník, Tycho de 
Brahe. 

• Galileo Galilei a vynález dalekohledu, rozvoj dalekohledů a teleskopů do podob v současnosti. Kam až ve 
vesmíru dohlédnou současné teleskopy? 

• Nová éra zkoumání vesmíru – kosmické lety; význam kosmických letů pro pochopení postavení planety 

Země ve vesmíru, přínosy kosmických letů pro lidstvo obecně. 

• Slunce jako poměrně malá, nevýznamná hvězda – průměr, vzdálenosti od Země, složení, sluneční 

skvrny, erupce, odhadovaný vývoj této hvězdy v budoucnu.  

• Planety naší sluneční soustavy – jejich charakteristiky a vlastnosti, asteroidy v naší sluneční soustavě. 

• Galaxie Mléčná dráha 

• Exoplanety neboli planety obíhající kolem jiných hvězd než je naše Slunce 

• Kulové a otevřené hvězdokupy 

• Emisní, reflexní a temné mlhoviny 

• Kolik je ve vesmíru galaxií? Eliptické a spirální galaxie, kupy a nadkupy. 

• Rozpínání vesmíru 
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Pořad vytvořený ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno 

 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA A NAŠE GALAXIE V OSLNIVÝCH OBRAZECH 

Neuvěřitelný vesmír  
(4. až 9. třídy ZŠ) 
 
Produkce: Hvězdárna a planetárium Brno 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 20 minut 

Jazykové mutace: česky, slovensky, anglicky 

 

   

 

S vesmírem je to složité. Odpradávna tu byl vždy s námi, ale stále o něm víme jen velmi málo. Je to tím, že 
průzkum vesmíru není vůbec jednoduchý. Zeptáte-li se astronomů, co ve skutečnosti vesmír je, nedozvíte se 
nic jiného než samé děsivé věci. Například to, že je ve vesmíru takový chlad a taková tma, že - Laika nám 
jistě odpustí - by nebylo ve vesmíru možné poslat ani psa ven. Nebo že vesmír je tak obrovský, a možná 
nekonečný, že nevíme, z jakého konce by se měl výzkum vesmíru započít. Astronomova každodenní, tedy 
vlastně každonoční práce, je prostě velmi těžká. A co víc, pokaždé když něco astronomové objeví, působí to 
naprosto neuvěřitelně. Někdy až do té míry, že to dokonce předčí i ty nejbláznivější sci-fi filmy. Ale to je 
přesně to, jaký vesmír je –  neuvěřitelný!  

Vědecká show Neuvěřitelný vesmír nám v příkladech ukáže, co od vesmíru můžeme očekávat. A jelikož 
platí, že pokud chcete opravdu vesmír vidět na vlastní oči, je potřeba změnit se z astronoma v astronauta. 
Vydáte se tak pod kupolí Mobilního planetária na mezinárodní vesmírnou stanici (International Space 
Station – ISS), která je umístěna na nízké oběžné dráze Země ve výšce kolem 400 km, a zamyslíte se nad 
tím, co to znamená, když je to jediné člověkem trvale obydlené místo ve vesmíru. Dozvíte se také, co je to 
kosmické smetí a kolik kusů úlomků nefunkčních družic a dalších těles vypuštěných do vesmíru lidmi jej 
tvoří. Můžete se na chvíli začít cítit jako v pohádce, když nad sebou uvidíte všechna souhvězdí. Ukážeme 
vám prostě věci, které byste na vlastní oči nikdy neměli šanci vidět: vkročíme do meziplanetárního 
prostoru, podíváme se zblízka na druhou největší planetu Sluneční soustavy Saturn, budeme zkoumat 
Saturnovy prstence stejně jako Saturnovu atmosféru, nebo si povíme o tom, kde se rodí hvězdy. Nabídneme 
vám třeba také fascinující pohled, jak se jeví naše Slunce od planety Neptun. Čeká Vás fascinující pohled na 
Mléčnou dráhu, jak byste ji nikdy neměli možnost vidět ve městech, pohled na Galaxii v Andromedě a 
mnoho dalšího. 

Vzdělávací obor: přírodověda, fyzika 
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Klíčová témata: vesmír, souhvězdí na noční obloze, naše galaxie Mléčná dráha, oběžná dráha, tělesa v oběžné dráze Země, 
vesmírné smetí, viditelnost lidské činnosti z vesmíru, Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), magnetosféra a význam 
magnetosféry pro člověka i přírodu, planeta Saturn, Saturnovy měsíce, planeta Neptun, vznik a zánik hvězd, černé díry, 
exploze supernov, planetární mlhoviny 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 20 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 20 minut + 25 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 

vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 4. do 5. tříd ZŠ 
2. Pro děti od 6. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Jaký je vesmír? Virtuální exkurze do vesmíru – tělesa v naší sluneční soustavě, Mezinárodní vesmírná 

stanice (ISS), podoba naší galaxie Mléčná dráha ad. 

• Magnetosféra a její vliv a účinky na život na Zemi – kompas, orientace tažných ptáků… 

• Saturn jako planeta typická svými prstenci a množstvím měsíců, do níž by se sice planeta Země vešla více než 

tisíckrát, ale na druhou stranu by toto těleso mohlo díky své nízké hustotě plavat na vodní hladině; 

• Vznik Saturnových měsíců a fakta o nich (např. Titan, Enceladus, Pan, Hyperion) 

• Slunce jako jedna ze stovek až miliard hvězd v naší galaxii a jeho předpokládaný vývoj života v budoucnosti 

• Podoba Slunce od nejvzdálenější planety naší soustavy Neptunu, který je jen 30x dále od Slunce než je Země; 

• Vznik a zánik hvězd, délka života hvězd, planetární mlhoviny, exploze hvězdy v supernovu, tzv. Bílý trpaslík 

• Mléčná dráha jako spirální galaxie a jako gigantický hvězdný prostor, kolik se v ní nachází hvězd, jaké 

jsou její rozměry a v jaké části Mléčné dráhy se nachází Země, spirální rameno Oriona 

• Množství galaxií ve vesmíru a jejich typy, galaxie v Andromedě 

• Hranice lidmi viditelného vesmíru 
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ZMĚNÍ SE ŽIVOUCÍ MODRÁ PLANETA ZEMĚ KVŮLI NÁM LIDEM V PLANETU RUDOU?  

 

Klimatické změny - jaká budoucnost nás čeká? 
(4. až 9. třídy ZŠ, široká veřejnost) 
 
 
Produkce: Albedo Fulldome Barcelona 2014 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 30 minut 

Jazykové mutace: česky 

 

   
 

Budoucnost planety Země záleží na chování dnešní generace, a jak řekl francouzský ochránce přírody a výzkumník moří a 
oceánů Jacques-Yves Cousteau: "Budoucí generace nám neodpustí, že jsme zničili jejich poslední šanci na přežití." 

Známe jen jednu planetu, na které se život rozvinul do tak nesmírné rozmanitosti: je to planeta Země. Vědecká měření však 
ukazují, že se dnes Země otepluje. A že se tento proces oteplování stále zrychluje. Jedná se jen o dočasnou změnu, nebo je 
tato změna nenávratná? Show, která přitažlivým a zároveň srozumitelným způsobem učí o tom, k jakým změnám klimatu v 
současnosti dochází na naší planetě, jak funguje počasí a hydrometeorologické jevy. V pořadu zazní termíny jako "globální 
oteplování", "skleníkový efekt" a "skleníkové plyny", "tání ledovců", "zvyšování hladiny moří", "ničení pralesů", 
"desertifikace" nebo např. "klimatické extrémy".  

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, zeměpis, chemie, ekologie 

Klíčová témata: klimatická změna, kterou prochází planeta Země v současnosti, klimatické změny, kterými planeta Země 
prošla v minulosti, rozmanitost života na Zemi, návratnost klimatických změn, vliv biologické aktivity živočichů na 
klimatické změny, vliv člověka na současné klimatické změny, atmosféra a její funkce pro regulaci teploty na Zemi, 
podnebná pásma, skleníkový efekt, emise skleníkových plynů, emise CO2, odlesňování, eroze půdy, tání ledovců, albedo 
efekt, kyselé deště, desertifikace, extrémní klimatické podmínky, okyselování vody v oceánech, používání alternativních 
zdrojů energie, ochrana životního prostředí 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 30 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 30 minut + 15 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 4. do 5. tříd ZŠ 
2. Pro děti od 6. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Rozmanitost života na Zemi a její ochrana 

• Klimatická změna, kterou prochází planeta Země v současnosti – je dočasná nebo nevratná? Co je 

její příčinou? Jaká budoucnost nás čeká? Jaké jsou důsledky klimatických změn? 
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• Klimatické změny, kterými planeta Země procházela v minulosti – teplotní změny v historii Země. 

• Atmosféra jako vrstva plynů, která reguluje teplotu na Zemi, zajištuje přežití, zabraňuje dopadu většiny 

meteoritů a funguje jako určitý skleník. 

• Skleníkové plyny 

• Nárůst množství oxidu uhličitého v atmosféře – Co je jeho příčinou? Vliv používání fosilních paliv 

v průmyslu a dopravě na skleníkový efekt. 

• Chov skotu a pěstování rýže a jejich vliv na uvolňování metanu do atmosféry Země 

• Ničení deštných pralesů a vliv stromů na čištění atmosféry a na zpomalování globálního oteplování  

• Nárůst produkce skleníkových plynů o 70 % od roku 1970 

• Tání ledovců, albedo efekt – odrážení světla a tepla bílými oblastmi, zvyšování hladiny oceánů, 

vysychání krajiny, období sucha 

• Snižování hladiny řek 

• Kyselé deště a přívalové deště a jejich vliv na erozi terénu, desertifikace 

• Okyselování vody v oceánech a ničení podmořské biosféry; Velký bariérový útes a jeho změny 

v posledních letech, možnosti jeho ochrany a zpomalení dopadů lidské činnosti na něj 

• Zvyšování teploty vody oceánů a vznik prudkých bouří a hurikánů.  

• Nárůst globální průměrné teploty 

• Rozšíření extrémních povětrnostních událostí i do oblastí, kde se vyskytují zatím pouze zřídka  

• Narušení přirozených podnebných pásem, rozšiřování oblastí pouští, rozšíření zelených oblastí až 

k pólům, migrace obyvatelstva, osidlování Sibiře 

• Vymírání zvířat a rostlin v důsledku klimatických změn 

• Možnosti zpomalení klimatických změn, používání alternativních zdrojů energie – větrná, 

elektrická energie, solární elektřina, snižování spotřeby fosilních paliv, ochrana životního prostředí 
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KDO TO BYL MIKULÁŠ KOPERNÍK, GALILEO GALILEI, ISAAC NEWTON NEBO EDWIN 
HUBBLE? CO TO JE REFLEKTOR A REFRAKTOR?  A CO ZNAMENÁ ABERACE? 

 

Dvě sklíčka: úžasný teleskop 
(pro žáky 6. až 9. tříd) 
 
Produkce: Imiloa Astronomy Center, Buhl Planetarium, Interstellar Studios, USA, 2009 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 25 minut 

Jazykové mutace: česky, slovensky, anglicky 

 

   
 

Historie hvězdářského dalekohledu, princip jeho fungování i veliké objevy, ke kterým díky němu došlo. 
Koho nazýváme „otcem moderní fyziky“? Do kdy si lidé mysleli, že Slunce obíhá kolem Země? Jaké 
Galileovo pozorování se stalo 1. důkazem správnosti Koperníkovy teorie? Sledování planety Jupiter, 
prstenců Saturnu i spirální struktury galaxie. Co to jsou Galileovy měsíce a proč se jim tak říká? Na jakém 
principu funguje tzv. zrcadlový dalekohled? Co to je aberace? Co nám umožňuje Hubbleaův vesmírný 
dalekohled? Jaká nejzajímavější zjištění astronomii přinesl? Je vesmír neměnný? 

Vzdělávací obor: fyzika, optika, dějepis 

Klíčová témata: dalekohled, čočka dalekohledu, okulár, reflektor, refraktor, aberace, Jupiterovy měsíce Io, Callisto, Europa 
a Ganymed, Galileo Galilei, geocentrický a heliocentrický model, Mikuláš Koperník, Hans Lipershey a konstrukce 
vysouvacího dalekohledu, Christian Huygens, Saturnův měsíc Titan, Sir Isaac Newton, spektroskopie, Dopplerův jev, 
pozorování naší galaxie tzv. Mléčné dráhy, observatoř v Mount Wilson v Los Angeles, Edwin Hubble, Galaxie 
v Andromedě, rozpínání vesmíru, Velký třesk, adaptivní optika, zrychlování rozpínání vesmíru, černá hmota, hledání 
existence života mimo planetu Zemi 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 25 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 25 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 6. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Vliv velikosti lidské zornice na množství světla zachyceného okem a vysvětlení principu fungování 

hvězdářského dalekohledu  

• Galileo Galileo a jeho význam pro pozorování noční oblohy, pozorování Jupiterových měsíců 

jako jeden z důkazů popření myšlenky geocentrismu, měsíčního povrchu a skvrn na Měsíc, 

fáze Venuše, pozorobání Saturnu jako „planety s ušima“ 

• Mikuláš Koperník a myšlenka heliocentrismu 

• Hans Lipershey a konstrukce vysouvacího dalekohledu 
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• Christian Huygens a jeho objev Saturnu jako planety s prstencem 

• Pozorovaní refraktorem – jednoduchým čočkovým dalekohledem, tzv. aberace, barevná odchylka, která 

vytváří barevný prstenec okolo pozorovaného předmětu.  

• Vliv Isaaca Newtona na zdokonalení hvězdářského dalekohledu, zrcadlový dalekohled; pozorování 

binárního hvězdého systému Albireo a možnost rozlišit různou barevnost těchto dvou hvězd danou různými 

teplotami, tak jako v plamínku svíčky.  

• Newtonovy pokusy s optickým hranolem, co způsobuje různé barvy duhy, různé teploty barev ve 

spektru, základy spektroskopie 

• Dopplerův jev 

• Nové možnosti hvězdářských dalekohledů a jejich lepší rozlišení, odhalení podoby naší galaxie Mléčná 

dráha v posledních asi 100 letech, tzv. spirální mlhoviny  

• Observatoř v Mount Wilson v Los Angeles, Edwin Hubble a jeho zjištění, že spirální mlhovina je ve 

skutečnosti galaxie, rozpínání vesmíru, Velký třesk 

• Naše nejbližší galaxie je tzv. Galaxie v Andromedě 

• Hubbleův teleskop a jeho význam pro odhalení tvoření hvězdy toho, co zbylo po jejich vyhoření, možnosti 

tohoto teleskopu, pozorování raného vesmíru 
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VÝLET DO MIKROSVĚTA, FANTASTICKÉHO KRÁLOVSTVÍ BAKTERIÍ A BIODIVERZITY 

 

Nanokam  
(5. až 9. třídy ZŠ, široká veřejnost) 
 
Produkce: El Exilio SL Španělsko 2010 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 26 minut 

Jazykové mutace: česky, slovensky 

   
 

Podívejte se do zrcadla. Co vidíte? Svět nejrůznějších krajin s podivuhodnými výkyvy počasí? Hluboká 
údolí, nečekané praskliny, nedozírné pláně, vysoké hory, neprostupné džungle a kyselá jezera? Dravé 
šelmy, pasoucí se vegetariány nebo proměnlivé chiméry? 

Že máte před sebou pouze vlastní tvář? Nenechte se mýlit! Průměrný člověk je hostitelem 100 biliónů 
bytostí s celkovou hmotností kolem čtyř kilogramů. Některé z nich jsou škodlivé – jedna jediná bakterie o 
hmotnosti 0,000 000 000 000 01 gramu zabije 100 000 gramů těžkého člověka. Drtivá většina z nich ale 
patří mezi kladné hrdiny – vyrábějí látky nezbytné pro naši existenci, přeměňují nám potravu do využitelné 
podoby, anebo se snaží držet zkrátka všechny naše nepřátele. Mikroskopické kreatury z mnoha říší 
kontrolují všechno, co děláme. Nemůžeme bez nich žít. Nikdy nejsme sami. 

Představení NanoKam je výletem do fantastického království bakterií, nejpočetnějších organizmů na této 
planetě. Ale také do světa prvoků i hub, které nám vyrábí plísňový sýr, chléb či pivo. Stejně jako větších 
organizmů – třeba mšic a mravenců. 

Zblízka uvidíme živočichy, jejichž armády projdou uchem jehly a jejichž vesmírem jsou naše těla. Poznáme 
neobyčejný svět buněk i virů. To vše díky unikátním vizualizacím založeným na reálných záběrech z 
elektronových mikroskopů. 

Díky projektorům systému digitária budou na projekční ploše o průměru 17 metrů defilovat viry, 
streptokoci, řasinky i hlenky, pylová zrnka nebo vši a všenky. 

NanoKam nabízí jiný rozměr reality, která se neměří ani v metrech, ani v centimetrech, ani v milimetrech, 
nýbrž v mikrometrech. NanoKam pochází z dílny tvůrčího týmu producentské společnosti El Exilio SL.  

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, biologie 

Klíčová témata: biodiverzita, život pod mikroskopem, elektronový mikroskop, říše Bakteria, Protista, Fungi, Plante a 
Animalia, prokaryotické organismy, prokaryotická buňka, koky, diplokoky, streptokoky, bacily, spirochéty, laktobacily, 
patogenní bakterie, eukaryotická buňka, eukaryotické organismy, řasy, prvoci, houby, trepky, měňavky, heterotrofní 
organismy, plíseň, kvasinky, symbióza, mykóza, parazit, výroba piva pomocí kvasinek, tvorba lišejníků, využití plísní 
v potravinářském průmyslu, mnohobuněčné organismy, fotosyntéza, chlorofyl, nahosemenné a krytosemenné rostliny, 
autotrofní organismy, dýchání rostliny, průduchy, rozmnožování květin, členovci, obratlovci, měkkýši a živočišné 
houby,vši, mšice, biomasa, viry 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 26 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 26 minut + 14 minut doprovodný výklad + min. 5 minut na 

vystřídání skupin 
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Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti 5. tříd ZŠ 
2. Pro děti od 6. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Vliv velikosti lidské zornice na množství světla zachyceného okem a vysvětlení principu fungování 

hvězdářského dalekohledu  

• Říše Bakteria, Protista, Fungi, Plante a Animalia 

• Naše oči zaregistrují předměty až do 0,1 milimetru, všechno další patří do neznáma, pokud by člověk 

nepoužíval mikroskop 

• Bakterie jako jednobuněčné prokaryotické organismy různých tvarů – kulovitého, tyčinkovité, 

spirálovité, bakterie jako nejpočetnější organismy naší planety a jako organismy, které se 

vyskytují i ve vesmíru 

• Množství bakterií v jednom gramu půdy / v jednom litru vody / v lidském těle, důležitost bakterií pro člověka, 

hospodářství atd. 

• Houby a jejich nezbytná role pro rozkládání organické hmoty 

• Využití kvasinek a plísní v potravinářství 

• Rostliny – Plante jako mnohobuněčné organismy, ve kterých probíhá fotosyntéza, nahosemenné rostliny a 

krytosemenné rostliny  

• Způsoby přenášení pylu z květu na květ 

• Význam rostlin pro lékařství a farmaceutický průmysl 

• Zvířecí říše – Animalia  

• Mravenci jako nejrozšířenější živočich na naší planetě, co způsobuje úspěšnost jejich živočišného druhu 

• Viry a otázka, zda jsou to živé či neživé organismy 
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JE TO JIŽ 40 LET, CO LIDÉ OPUSTILI POVRCH MĚSÍCE… 

Zpátky na Měsíc. Navždy.  
(5. až 9. třídy ZŠ, široká veřejnost) 
 
 
Produkce: NSC Creative Velká Británie 2013 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 25 minut 

Jazykové mutace: česky 

 
 

    
 
Je to již více než 40 let, kdy lidé opustili povrch Měsíce. Tehdy se domnívali, že se na Měsíc brzy vrátí a 
Měsíc kolonizují, avšak to se nestalo. Vědecký materiál, který sondy na Měsíci před už téměř půl stoletím 
nashromáždily, vědci stále zpracovávají. Na Měsíci dodnes stojí vozítka, která tam astronauti před 40 lety 
nechali. Co se stane, když na stará místa přistání pohlednou dnešní moderní přístroje? Měsíc jako náš 
nejbližší soused vzdálený od naší planety 400.000 km, nabízí obrovské množství nerostných zdrojů, např. 
zlata nebo platiny. Pomůže nová vesmírná soutěž, kterou vyhlásila firma Google, k vyřešení problémů na 
Zemi? Sledujte expedici, která může vést k řešení problémů na Zemi. V pořadu se budeme věnovat 
americkému programu Apollo a bezpilotní robotické sondě organizace NASA určené k průzkumu Měsíce 
Ranger 9 i ruským lunochodům. Zmíníme se o vesmírném závodu mezi USA a SSSR v 2. polovině 20. století, 
který moderní vědě přinesl nesmírné objevy, i o jiných výzvách, které posunuly moderní svět ve 20. století 
kupředu. Vysvětlíme si, proč je Měsíc obrácen k Zemi vždy stejnou stranou, nebo si také řekneme, jak 
dlouho trvá na Měsíci den a noc a zda se někdy na Měsíci nacházela voda. 

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, kosmonautika 

Klíčová témata: Apollo 11, Apollo 17, Neil Armstrong, 20. červenec 1969, lidské stopy na Měsíci, vesmírný závod mezi USA 
a Sovětským svazem, kosmonaut, lety do vesmíru, Eugene Cernan, sonda Ranger 9, měsíční povrch a jeho mapování, 
robotická vozítka na Měsíci, lunochod, výzkum měsíční půdy, gravitace na Měsíci, doba rotace Měsíce okolo vlastní osy, 
odvrácená strana Měsíce, délka dne a noci na Měsíci, teplotní podmínky na Měsíci, sonda LCROSS, průzkum měsíčních 
kráterů, voda na měsíčních pólech, přitažlivost Země, kolonizace Měsíce, NASA, lunochod, Charles Lindbergh 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora: projekce 25 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora: projekce 25 minut + 20 minut doprovodný výklad +min. 5 minut na 
vystřídání skupin 

 

Varianty pracovních listů: 

1. Pro děti od 5. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Program Mercury 

• Expedice na Měsíc; Apollo 11 – Neil Armstrong 20. července 1969 jako první člověk, který vstoupil ve 

vesmíru na jiné vesmírné těleso než je naše Země, prosinec 1972 – Apollo 17 – na Měsíc vkročil americký 

kosmonaut českého původu Eugene Cernan, rodák z Chicaga 

• Historie kosmických letů a expedicí na Měsíc a význam těchto programů pro urychlení technologického 

pokroku v mnoha oblastech jako např. raketová technika, letectví, telekomunikace, výpočetní technika ad. 
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• Vesmírný závod mezi USA a SSSR ve 2. polovině 20. století a jeho hospodářsko-politické pozadí 

• Přínosy výsledků misí na Měsíc pro vědu a lidstvo 

• Měsíc jako přirozený satelit Země, jeho obecné charakteristiky a přírodní podmínky 

• Možnosti využití měsíční vody pro kosmonautiku a eventuální kolonizaci lidí na Měsíci 

• Vzdálenosti Měsíce od Země 

• Možnosti využití přírodních zdrojů, které se na Měsíci nacházejí (platina, hliník, železo, zlato) 

• Google LUNAR X Prize a možnosti nového výzkumu Měsíce ve 21. století 

• Možnost kolonizace Měsíce 

• Expediční týmy Google LUNAR X Prize a jejich směr cesty do budoucnosti 
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NOVINKA 

 

VYDEJTE SE S NÁMI NA KOUZELNOU CESTU ZA DINOSAURY! 

Soumrak dinosaurů  
(pro šikovné předškoláky až 9. třídy ZŠ, široká 
veřejnost) 

 

Produkce: Mirage 3 D, Nizozemsko, 2013 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 2 varianty: 43 minut a 20 minut (zkrácená verze pro MŠ) 

Jazykové mutace: česky 

 

    
 
 

Další vzdělávací show pro planetária z dílny Robina Sipa, tvůrce našeho oblíbeného pořadu "Původ života", 
tentokrát ale o dinosaurech! To je to, nač jsme se dlouho těšili. Dinosauři představují jednu z 
nejpopulárnějších skupin vyhynulých organizmů. Pravěcí ještěři bývají také jednou z nejoblíbenějších 
hraček kluků. Ve škole se o nich však učí jen okrajově. Jak se jednotlivé druhy dinosaurů jmenují? Proč 
došlo k jejich vyhynutí? Jsou opeření dinosauři předchůdci dnešních ptáků? Znáte Tyrannosaura Rexe, 
největšího suchozemského predátora všech dob? A jak vypadal třeba takový Stegosaurus nebo ptakoještěr 
se čtyřmi křídly? V show nazvané "Soumrak dinosaurů" podniknete v kupoli Mobilního planetária 
kouzelnou cestu do pravěku se dvěma paleontology, a to konkrétně třeba do druhohor, do geologických 
období triasu, jury a křídy. Zamyslíte se nad tím, jak v éře dinosaurů vypadaly kontinenty, jaké bylo klima, v 
jakém geologickém období poprvé rozkvetly květiny či jak velký byl v pravěku Atlantický oceán.  
 
Projekce zábavně-vzdělávací fulldome show o dinosaurech nabízíme ve dvou variantách: v délce 43 minut, 
pro šikovné předškoláky na MŠ je možno využít zkrácenou verzi tohoto pořadu v délce 20 minut. 

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, biologie, paleontologie, astronomie 

Klíčová témata: paleontologie, paleontolog, biologie, biolog, klimatická změna, geologické období, vyhynulí živočichové, 
dinosauři, pravěk, druhohory, třetihory, jura, křída, plazi, ptáci, ptakoještěři, vymírání živočišných druhů, fosilie, 
obratlovci, opeření dinosauři, fyziologie dinosaurů 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora (delší verze): projekce 43 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu bez interaktivního výkladu lektora (kratší verze pro MŠ): projekce 20 minut + min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora (delší verze): projekce 43 minut + cca 20 minut doprovodný 
výklad + min. 5 minut na vystřídání skupin (Pozor! Délka programu s interaktivním výkladem pro delší verzi vychází na 60 minut, při navolení 
varianty programu s výkladem není tedy vhodné střídání po vyučovacích hodinách, ale po 60 minutách!) +min. 5 minut na vystřídání skupin 

Délka programu s interaktivním výkladem lektora (kratší verze): projekce 20 minut + 25 minut doprovodný výklad + 
min. 5 minut na vystřídání skupin 
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Varianty pracovních listů: 

1. Omalovánky pro šikovné předškoláky až 2. třídu ZŠ 
2. Pro děti od 6 let 

3. Pro děti od 5. do 9. tříd ZŠ 

 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Dinosauři jako vyhynulí živočichové, jedna z nejúspěšnějších skupin suchozemských obratlovců v 

dějinách života na Zemi, kteří dominovali živočišné říši na suché zemi přes 134 milionů v období druhohor asi 

před 201 až 66 miliony let 

• Charakteristika dinosaurů a jejich evoluční význam, příbuznost dinosaurů a ptáků 

• Fyziologie dinosaurů a jednotlivé typy dinosaurů 

• Vymírání dinosaurů na konci křídy 

• Geologická období - zejména druhohory, perm, trias, jura, křída, a čtvrtohory 

• Klimatická změna, pohyb kontinentů, změny živočišných druhů 

• Státy a kontinenty s nejvíce dinosauřími fosiliemi 
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PŘEDFILM 

 

VÍTE, ŽE PROBLÉM SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ SE ROK OD ROKU ZHORŠUJE? 

Kam se ztrácí tma  
(4. až 9. třídy ZŠ, široká veřejnost) 
 
Produkce: International Dark-Sky Association USA 2013 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 7 minut 

Jazykové mutace: česky 
*) Pořad vznikl ve spolupráci s americkou Dark-Sky Association, což je přední světová organizace, která se od roku 1988 zabývá ochranou noční oblohy a 
snaží se o vzdělávání veřejnosti v oblasti poluce umělým světlem a větší využití environmentálně zodpovědného venkovního osvětlení. 

 

    

 

 

Sto let zpátky byla naše obloha v noci velmi tmavá, dnes však města v noci září žlutým světlem, což 
astronomům znemožňuje pozorování méně jasných hvězd a mlhavých galaxií. Někteří lidé proto nikdy 
neviděli ani Mléčnou dráhu. Kde je dnes ještě možné pozorovat hvězdy? Co to je světelné znečištění a jak 
ohrožuje přirozený biologický rytmus pozemských živočichů? 
Světlem jsou dnes zasažena i velmi odlehlá místa, přičemž prognózy jsou takové, že se světelné znečištění 
stále rozšiřuje. Noční světlo je tichou hrozbou nejen pro řadu živých organismů, jako jsou např. stěhovaví 
ptáci nebo želvy, ale také pro zdraví člověka, protože narušuje cirkadiální rytmy, které regulují naše 
spánkové cykly.  

http://www.mobilniplanetarium.cz/
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Země se 1x za 24 hodin otáčí kolem své osy. Rytmus střídání dne a noci je začleněn do biologických hodin 
každé živé formy života na této planetě. Dnes je však možno říct, že tmavou noční oblohu ztrácíme 
v současnosti rychlostí světla. Jak je možno světelné znečištění snížit? Jak ovlivňuje klimatické změny, 
které ovlivňují počasí na celé planetě? Je umělé světlo zdravé? 
Tento krátký film, v originálu nazvaný Losing the Dark vznikl ve spolupráci s americkou Dark-Sky 
Association, což je přední světová organizace, která se od roku 1988 zabývá ochranou noční oblohy pro 
dnešní i příští generace a usiluje o vzdělávání veřejnosti v oblasti poluce umělým světlem a větší využití 
environmentálně zodpovědného venkovního osvětlení.  
Pořad v krátkosti upozorňuje na to, jaké negativní účinky tato skutečnost má na život pozemských živočichů 
i na klimatické změny. Uvádí, že největším zdrojem tohoto znečištění noční oblohy je přitom pouliční 
osvětlení, které je velmi často zbytečné nebo špatně umístěné. Budovy jsou často v noci osvětlovány jen pro 
větší efekt. Nad městy se tak vytváří tzv. světelné čepice.  
Alarmujícím faktem nezodpovědného a často nesmyslného osvětlování je také to, že s ním souvisí také 
plýtvání fosilními palivy. Jak můžeme světelnému znečištění zamezit? Dopřejeme i příštím generacím 
radost z krásy a údiv z tajemna temné hvězdné oblohy? 

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, biologie, environmentalistika 

Klíčová témata: světelné znečištění, světelný smog, doba otáčení Země kolem své osy, střídání dne a noci, negativní 
důsledky umělého osvětlení, vliv umělého nočního osvětlení na živočichy, vliv umělého nočního osvětlení na člověka, 
biologické hodiny, galaxie Mléčná dráha, zodpovědné použití světla, ochrana životního prostředí, snižování spotřeby 
fosilních paliv, noční živočichové, spotřeba elektrické energie, světelná čepice 

 
 
Jedná se o 7  minutový film, který nabízíme jako alternativu interaktivního výkladu, nebo za doplatek 10 Kč.  

 
 

Varianty pracovních listů: 

1. Jednotný pracovní list pro všechny kategorie 
 

Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Co to je světelné znečištění, kde vzniká a jak je možno mu zamezit 

• Souvislost světelného znečištění s klimatickými změnami 

• Důsledky světleného znečištění pro astronomy, člověka i živočichy 

• Možnosti snížení světelného znečištění, alternativní zdroje energie, omezení plýtvání se světlem 
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PŘEDFILM 

 

JE NAŠÍM VĚČNÝM SPOLEČNÍKEM. VIDITELNÉ I NEVIDITELNÉ. ZNAMENÁ ŽIVOT. 
SVĚTLO ZNAMENÁ BUDOUCNOST. 

Světlo  
(4. až 9. třídy ZŠ, široká veřejnost) 
 
 
Produkce: ZEISS USA 2015 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 8 minut  

Jazykové mutace: česky, anglicky 
*) Pořad vznikl u příležitosti Mezinárodního roku světla 2015. 

 

  
 
Světlo jako náš věčný společník. Světlo viditelné i neviditelné. Světlo znamená život, protože tajemství naší 
existence spočívá ve fotosyntéze. Světlo se skládá z elektromagnetických vln o různé vlnové délce, bílé 
světlo tedy obsahuje světla různých spektrálních barev. Viditelné světlo však představuje pouze malou část 
celého elektromagnetického spektra, díky němuž se můžeme vyvíjet. Rychlostí světla lze přenášet 
neuvěřitelné množství dat současně, neboť data se kódují do vlnových délek infračerveného záření a 
jednotlivé vlnové délky slouží jako nezávislé kanály. Tyto světelné signály jsou potom optickými kabely 
přenášené na dlouhé vzdálenosti a díky tomu dokážeme dnes komunikovat nejvyšší možnou rychlostí mezi 
libovolnými dvěma body na planetě Zemi. Naším zdrojem světla je Slunce, od kterého se nacházíme ve 
vzdálenosti 150 milionů kilometrů. Paprsek světla urazí však tuto vzdálenost za pouhých osm minut a je tak 
životně důležitým zdrojem energie na naší planetě. Solární články tuto energii dokážou přeměnit na 
elektřinu. Schopnost ovládat světlo je jedním z klíčových úspěchů lidstva. Laserová technologie zesiluje 
energii světla tak, že pronikne dokonce i ocelí. Světlo se také používá k vytváření struktury mikročipů 
miniaturních rozměrů, bez nichž by náš moderní život nebyl možný. Světlo je budoucnost. Jak by náš svět 
vypadal bez světla?  

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, fyzika, optika, fotonika 

Klíčová témata: světlo a jeho fyzikální vlastnosti, viditelné a neviditelné světlo, bílé světlo, elektromagnetické vlny, 
fotosyntéza, glukóza, oxid uhličitý, kyslík, rychlost světla, infračervené záření, rychlost komunikace, Slunce jako zdroj 
světla pro planetu Zemi, solární články, světlo jako zdroj energie, lidská schopnost ovlivňovat světlo, mikročipy, využití 
světla v průmyslu, vlnové délky 

 
Jedná se o 8 minutový film, který nabízíme jako alternativu interaktivního výkladu, nebo za doplatek 10 Kč.  

 

Varianty pracovních listů: 

1. Jednotný pracovní list pro všechny kategorie 
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Přínos do výuky – hlavní informační okruhy: 

• Světlo je viditelná část elektromagnetického záření, jeho frekvence, vlnové délky a jeho charakteristiky jako 

spektrum a barva  

• Různé frekvence světla – barvy, červené světlo s nejnižší frekvencí a nejdelší vlnovou délkou, fialové světlo s 

nejvyšší frekvencí a nejkratší vlnovou délkou 

• Ultrafialové záření (UV) a infračervené záření (IR) 

• Zdroje a využití světla 
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PŘEDFILM 

 

VÍTE, JAKÉ EFEKTY MŮŽE DIVÁKŮM PŘINÉST PROMÍTÁNÍ NA SFÉRICKÉ KUPOLI? 
NECHTE SE STRHNOUT KRÁTKÝM IMAGINATIVNÍM FILMEM! 

Zasněný ve vesmírné dáli  
(vhodné od 8 let pro různé věkové kategorie) 
 
Produkce: Vědecké muzeum Boston, USA 2014 

Celkové zaměření: Vzdělávací pořad  

Délka filmu: 11 minut 

Jazykové mutace: česky 

  
 

Průzkumník vesmíru odcestoval ve svých představách příliš daleko… A nemůže najít cestu zpátky. Vede 
diváky do hlubin vesmíru – stejně tajemných a úchvatných, jako jsou hlubiny nás samých. Krátký 
imaginativní film vypráví o hledání domova a nalezení sebe sama. Nechte se unášet do nekonečných temnot 
prozářených bohatými barvami hvězd, ztraťte se na chvíli na divoké cestě po vesmírných galaxiích, abyste 
se nakonec ocitli ve vlastním srdci – středu veškerého vesmíru. Film Jasona Flatchera Waiting Far Away 
byl vytvořen pro Museum of Science v americkém Bostonu. V Česku jej pro Techmania Science Center 
Plzeň přebásnila Michaela Pánková, komentář načetl Zbyněk Štíbr. A teď jej přináší přímo k Vám také 
Mobilní planetárium! Tvůrci filmu o něm řekli: „Prostřednictvím tvůrčího procesu výroby vzdělávacích 
filmů a show pro planetária, se často setkáváme s obrazy a představami, které jsou ohromující, ale které 
nefungují v kontextu vědecké show. Naše kolekce fulldome uměleckých animací o astronomii tak dozrála 
do hybridní formy vyprávění, kde mícháme představivost s reálnými daty.“  

Vzdělávací obor: přírodověda, přírodopis, fyzika 

Klíčová témata: vesmír, hlubiny vesmíru, galaxie, hvězdy, meziplanetární prostor, mlhoviny, asteroidy, vesmírná tělesa, 
planety, let vesmírem, postavení člověka ve vesmíru 

 
Jedná se o 11 minutový film, který nabízíme jako alternativu interaktivního výkladu, nebo za doplatek 10 Kč. 
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TYPY NABÍZENÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 

V závislosti na výběru typu programu nabízíme tři cenové varianty vstupného na jednoho žáka: 
 

• Program bez interaktivního výkladu lektora, délka od 20 do 35 minut dle vybraného filmu 

Program je postaven na projekci vybraného vzdělávacího pořadu. 

• Program s interaktivním výkladem lektora, délka 45 minut  

Projekce vybraného filmu je doplněna interaktivním výkladem našich odborných lektorů. 

• Edukační aplikace: Modul Lidské tělo, délka 30 minut  

Program postavený na práci s mobilní edukační aplikací Lidské tělo. Nejedná se o projekci filmu, ale o projekci práce 

s edukační aplikací ve zvětšení na celou kupoli planetária. Promítací kupole tak slouží de facto jako interaktivní 

promítací tabule, lektor promítaný materiál doprovází svým autorským komentářem a hravou formou vede děti 

k přímé interakci. 

• Autorská přednáška lektora Mobilního planetária z. ú. k vybranému pořadu z aktuální nabídky – lze 

navolit i samostatně bez projekce celého filmu 

• Projekce krátkého předfilmu – nabízíme pouze současně s jiným vybraným dlouhým pořadem nebo přednáškou 

• Dny vědy s Mobilním planetáriem – koncipováno jako akce na míru ve spolupráci s vědci z Akademie věd ČR, 

kdy program tvoří jednak projekce v kupoli planetária, a paralelně přednášky vědců ve třídě na vybraná témata 

 
V JAKÝCH PROSTORÁCH JE MOŽNO PROGRAM USPOŘÁDAT? 

Ideálním místem pro postavení projekční kupole Mobilního planetária je tělocvična, v případě mateřských škol herna. 
V teplých měsících však lze využít i exteriérové prostory jako zahrada či hřiště. Cena za organizaci v interiéru a v exteriéru se 
nicméně odlišuje, neboť náročnost postavení exteriérové techniky je fyzicky i časově náročnější. Viz dále ceník. 
 

JEZDÍME I DO MENŠÍCH A VZDÁLENĚJŠÍCH ŠKOL? 

Minimální počet dětí, pro který naše programy organizujeme, je 60. Znamená to, že pokud chcete, abychom k Vám do školy 
přijeli, museli byste zajistit, že se zúčastní aspoň 60 žáků.  
 
 
JAK NÁVŠTĚVA MOBILNÍHO PLANETÁRIA PROBÍHÁ? 

Při organizaci návštěvy Mobilního planetária je nutno počítat s tím, že promítání probíhá po skupinách po cca 20-25 žácích a 
tyto skupiny se v planetáriu střídají v sekvencích dle vybraného typu programu a délky vybraného filmu. 

 

JAK SI POZVAT DO VAŠÍ ŠKOLY NEBO NA VAŠI AKCI MOBILNÍ PLANETÁRIUM? 

Termín návštěvy Mobilního planetária si můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 447 721 
nebo kdykoli vyplněním online poptávkového formuláře na našem webu www.mobilniplanetarium.cz 
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KOLIK TO STOJÍ? 

Ceník služeb Mobilního planetária z.ú.  
platný od 1.9.2018 

 

 

NEZISKOVÉ AKCE 

Neziskovou akcí ve smyslu obchodních podmínek organizace Mobilní planetárium z. ú jsou myšleny doplňkové vzdělávací 
pořady pořádané pro školské organizace (MŠ, ZŠ, družiny při ZŠ, SŠ), domovy důchodců, pečovatelské domy, nemocnice a 
nestátní (nevládní) neziskové organizace.  

        

        
Interiérová varianta 
        

DRUH  
VSTUPNÉHO 

CHARAKTERISTIKA 
PROGRAMU 

POČET 
FREKVENCÍ 

POČET DĚTÍ CENA   
 

vstup na 
osobu výukový program bez IV 1 1 50,00 Kč    
vstup na 
osobu výukový program s IV 1 1 60,00 Kč    
vstup na 
osobu přednáška 1 1 60,00 Kč    

paušál 01 
výukový program bez IV 1 

01-60 
3 000,00 

Kč    

paušál 02 
výukový program s IV 1 

01-60 
3 600,00 

Kč    
 

    

 

    
Exteriérová varianta 
        

DRUH  
VSTUPNÉHO 

CHARAKTERISTIKA 
PROGRAMU 

POČET 
FREKVENCÍ 

POČET DĚTÍ CENA 
   

vstup na 
osobu výukový program bez IV 1 1 50,00 Kč    
vstup na 
osobu výukový program s IV 1 1 60,00 Kč    
vstup na 
osobu přednáška 1 1 60,00 Kč    

paušál 01 
výukový program bez IV 1 

01-100 
5 000,00 

Kč    

paušál 02 
výukový program s IV 1 

01-100 
6 000,00 

Kč    
 

  
 

    
Klient při potvrzování Objednávky Dodavateli Mobilní planetárium z. ú. (dále jen Dodavatel) bere na vědomí, že se tímto 
potvrzením zavazuje zaplatit Dodavateli za ten počet diváků, který uvedl do Objednávky. Pokud se tedy v den konání 
programu Mobilního planetária z. ú. zúčastní programu méně diváků než jak klient uvedl v Objednávce, Dodavatel klientovi 
bude účtovat počet diváků dle Objednávky a nikdy ne nižší.  
V případě, že klient má zájem, aby se v den konání programu Mobilního planetária z. ú. zúčastnilo programu více diváků než 
je uvedeno v Objednávce, je povinen toto oznámit Dodavateli nejpozději 15 minut před začátkem programu v den realizace 
Objednávky.  

 
K ceně za organizaci programu si dále účtujeme dopravné dle vzdálenosti z naší pobočky a to 9 Kč / km. Viz dále v části 
DOPRAVNÉ. Speciální ceny, slevy a akce musejí být uvedeny přímo v konkrétní Objednávce. 

 

KOMERČNÍ AKCE 

Komerční akcí ve smyslu obchodních podmínek organizace Mobilní planetárium z. ú jsou myšleny zábavní pořady pořádané 
pro jednotlivce, firmy, společnosti a organizace. Z hlediska charakteru akce: městské a obecní slavnosti, festivaly, firemní 
oslavy, narozeninové párty, akce teambuilding apod. 
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Interiérová i exteriérová varianta      

DRUH  
VSTUPNÉHO 

CHARAKTERISTIKA 
PROGRAMU 

 POČET 
FREKVENCÍ 

MIN. DÉLKA 
TRVÁNÍ 

CENA 

Balíček Basic 
Interiér 

 
zábavný program v délce 3 
promítacích hodin 
v interiéru s možností 
navolit si frekevence 
střídání buď co 15’nebo co 
30’minut 
  

  
6 až 12 dle 

výběru délky 
promítacích 

sekvencí (filmy 
jsou v délce 

buď 15’nebo 
30‘)  

180', každá další 
promítací hodina 
za cenu 1.200 Kč 

od  
6 300,00 

Kč 

Balíček Basic 
Exteriér 

zábavný program v délce 3 
promítacích hodin 
v exteriéru s možností 
navolit si frekevence 
střídání buď co 15’nebo co 
30’minut  

  
6 až 12 dle 

výběru délky 
promítacích 

sekvencí (filmy 
jsou v délce 

buď 15’nebo 
30‘) 

180', každá další 
promítací hodina 
za cenu 1.200 Kč 

od  
7 300,00 

Kč 

 

DOPRAVNÉ  

Dopravné je účtováno z místa výjezdové pobočky Mobilního planetária z. ú., kterou si určí Objednatel, na místo konání 
programu, které si určí Objednatel, a to v obou směrech. Vzdálenost je přitom ověřována na googlemaps.cz a jedná se o 
nejrychlejší vzdálenost z bodu A do bodu B.     
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