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OBROVSKÝ VESMÍR

Vesmír je obrovský. Nepo itateln  planet a planetek, hv zd a hv zdi ek. Naše Zem  je sou ástí 
slune ní soustavy. 

Motivace:

Lístky s názvy jednotlivých planet, baterky – d ti, zavírací špendlíky, obrázky známých souhv zdí 
(viditelných v daném období), hv zdi ky ze žlutého papíru – nebo plastové hv zdi ky, základní lékárni ku. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vedoucí pozve d ti na dobrodružnou ve erní výpravu. „P jdeme se podívat, co se d je v p írod  
v dob , kdy my se ukládáme do postýlek.“ Aktivitu zahájíme v místnosti. Vedoucí za ne s d tmi rozhovorem: „Co 
vidíte, když se podíváte ve dne na oblohu? Co vidíte v noci?“ Apod. Vedoucí vede d ti k pochopení rozdílu mezi denní 
a no ní oblohou, rozdílu pojmu hv zda a souhv zdí. Ve druhé ásti si zahrajeme na vesmír. D ti si vylosují lístky s názvy 
jednotlivých planet (Merkur, Venuše…) a p ipevní si je na hrudník. P ipomeneme si, že st edem je Slunce (obrovská 
hv zda). Do st edu umístíme rozsvícenou baterku (Slunce). Úkolem d tí je postavit se od Slunce v takovém po adí, 
v jakém jsou planety. P ipomeneme, že každá z planet koluje kolem Slunce jinou rychlostí, ale dodržuje svou dráhu, 
planety se nesrazí. N které z planet se navíc ješt  otá ejí kolem své osy. „Ve vesmíru je všechno v neustálém pohybu. 
Jste te  planetou, vydejte se na svou vesmírnou cestu.“ Máme-li více d tí, mohou být nap íklad M sícem, hv zdami 
apod. P i pln ní tohoto úkolu sledujeme také chování d tí v i sob . Pak se vypravíme na pozorování do p írody. 
Vedoucí požádá d ti, aby své baterky nepoužívaly a z staly v tichosti. „Pokud chceme, aby k nám p íroda mluvila, 
musíme být zticha.“ P edem d ti upozorní na n které zvuky, které jsou b žné – šum ní listí, praskání v tvi ek… 
D ti bázlivé nebo naopak neklidné je dobré mít vždy „na o ích“. Cestou m žeme sledovat zvuky zví at – p edevším 
ptáci, žáby; projevy foukání v tru, tekoucí vody… Je dobré si naplánovat trasu tak, abychom došli na vyvýšené místo, 
odkud je dobrý rozhled. Pokud jsme v blízkosti obce, m žeme odtud pozorovat rozsvícené domy, zapadající slunce 
apod. Zopakujeme si znalost sv tových stran. „Kde zapadá slunce? Kam byste se tedy vydali sm rem na východ? Kde 
je sever?“ apod. V pr b hu rozhovoru vedoucího s d tmi, rozmístí instrukto i v prostoru vyst ihané nebo plastové 
hv zdi ky. Zahrajeme si na hv zdá e. Vedoucí d ti seznámí s úkolem. „Hv zdá  pozoruje oblohu a každý by cht l najít 
svou hv zdu, kterou ješt  nikdo neobjevil. Vy se te  stáváte hv zdá i! Pokuste se najít co nejvíce hv zdi ek, které 
obloha nasypala na zem.“ P edem si domluvíme signál, kterým bude hra ukon ena a seznámíme s ním d ti. Všechny 
d ti si po ukon ení hry své hv zdi ky ponechají na památku, m žeme vyhlásit nejúsp šn jší hv zdá e. Po setm ní, kdy 
se na obloze objeví první hv zdy, se všichni shromáždí kolem vedoucího. Instrukto i si d ti rozd lí do skupinek, každá 
skupinka dostane obrázky n kolika známých souhv zdí, které si nejprve prohlédne (baterka) a pak se pokusí najít je 
na obloze. Instrukto i si s d tmi povídají. „Znáte n jaká další souhv zdí? Víte, kde je Severka? Pro  se tak jmenuje?...“ 
Po ukon ení této aktivity se op t všichni seskupí kolem vedoucího a spole n  pošleme pozdrav ke hv zdám. „Protože 
možná n kde vysoko práv  letí letadlo a v n m jsou také d ti… Protože se možná práv  n která hv zdi ka ve velikém 
vesmíru posunula apod. pošleme jim sv j pozdrav.“ Pak vedoucí vyzve všechny p ítomné, aby zvedli ruce s rozsvícenou 
baterkou a zamávali „do vesmíru“. Ulovené hv zdi ky si mohou d ti uložit ke svým poklad m do kuf íku. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství a P íroda. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Provedení:

D tem s LMP (lehké mentální postižení) je nutné vysv tlovat d je 
pomalu a velmi jednoduše. Mnoho v cí si nedovedou p edstavit. 

Nedopus te, aby p i nepochopení sklidily od ostatních d tí posm ch. innost nad mapou souhv zdí je t eba zkrátit 
na dobu nezbytn  nutnou, nebo  d ti s ADHD by ztratily zájem. Rad ji volíme praktickou ukázku na ve erním nebi.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, sociální a personální.

Pojmenuje planety slune ní soustavy, pozoruje denní i no ní oblohu.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2–3 hodiny

Prostor

klubovna/p íroda

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

Místo srazu a ukon ení akce plánujte s rozmyslem – p ehledné místo. Je nutné, aby si rodi e dít  
po ukon ení akce vyzvedli na dohodnutém míst  (pokud aktivitu neplánujeme na víkendovém pobytu), p ípadn  
m žete rodi e pozvat s sebou. Podle podmínek je možné aktivitu rozší it o návšt vu hv zdárny nebo rukod lné 
innosti – skládání hv zdné mapy nap . z plastových ví ek od PET lahví apod.

Pozor na:


