
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 

Školní projekt: Projektové dny mino školu 

Projektový den: Hvězdárna ve Valašském Meziříčí 

17. 3. 2022 

Vedoucí akce: Tereza Dokoupilová 

Organizátoři: Mgr. Petra Spáčilová, Bc. Lucie Hájková, Mgr. Jakub Polešenský, Mgr. David Pelíšek, 

Kristýna Nesvadbová Dis., Mgr. Gabriela Budínová, Mgr. Lenka Štelclová, Lenka Zbořilová, Mgr. Regína 

Valentíková 

Úvod: Při realizaci projektových dnů mimo naši školu, jsme chtěli žákům dopřát také nevšední zážitky. 

Volba padla na návštěvu hvězdárny ve Valašském Meziříčí, protože skvrny na Slunci nepozorujeme 

kažený den. 

 

Věková skupina: Projektového dne se zúčastnili všichni žáci Praktické školy dvouleté. 

Cíl projektu:  

• získat větší povědomí o Sluneční soustavě, které jsme součástí 

• podívat se na Slunce pomocí speciální projekce 

• zjistit, co všechno můžeme na obloze pozorovat speciálním astronomickým dalekohledem 

• poznávání hvězdné oblohy zábavnou formou – práce s hvězdnou mapou 

 

Časová dotace: 

Přípravná fáze: 2,5 hodiny 

Vlastní akce: 4 hodiny 

 

Časový harmonogram: 

9:00 – 10:00 – příjezd na hvězdárnu, představení odborníka z praxe Ladislava Šmelcera, exkurze 

budovy 

10:00 – 11:00 – přednáška o Sluneční soustavě, pozorování Slunce – speciální projekce 

11:00 – 12:00 – pozorování Slunce dalekohledem v kopuli hvězdárny 

12:00 – 13:00 – práce s otočnou mapou hvězdné oblohy 

 

Realizace projektu: 

Do Valašského Meziříčí jsme se vydali rozděleni na dvě skupiny. Jedna část žáků jela školním autem a 

druhá vlakem. Setkali jsme se na hvězdárně, kde nás přivítal odborný pracovník Ladislav Šmelcer. Začali 



jsme prohlídkou budovy, kde se nachází hlavní kopule s dalekohledem pro veřejnost, ale také dvě 

menší kopule, které slouží k odbornému pozorování.  

Následovala prezentace Sluneční soustavy, kde jsme si mohli opět ověřit, jak velkého kolosu jsme 

součástí. Žáky zaujala především animace slunečních výbuchů, kterou jsme díky moderním 

technologiím mohli vidět hodně z blízka. Dále byl pro nás připraven program přímo v kopuli. Počasí 

nám přálo tak na půl, takže jsme viděli jen nepatrné sluneční skvrny. Hvězdárnu jsme sice navštívili ve 

dne, ale pomocí otočné mapky hvězdné oblohy, jsme se klidně mohli učit poznávat jednotlivá 

souhvězdí, což se nám může hodit při orientaci v přírodě, především v období letních táborů a pobytů 

v přírodě.  

 

Zdroje a pomůcky:  

• přednáškový sál s promítacím plátnem 

• astronomický dalekohled 

• zvětšený model Sluneční soustavy 

• otočná mapka hvězdné oblohy 

• satelitní záběry Slunce a hvězdné oblohy 

 

 

Zhodnocení projektového dne: 

Na hvězdárnu jsme jeli plni očekávání, co můžeme pomocí speciálního dalekohledu vidět ve dne. Věděli 

jsme, že bude hodně záležet na počasí, které nám nakonec umožnilo shlédnout alespoň některé 

sluneční skvrny. Zjistili jsme, že s pomocí otočné mapky hvězdné oblohy může poznávat souhvězdí 

téměř každý z nás. S hvězdárny jsme odjížděli plni dojmů a doufáme, že se tam ještě někdy vrátíme. 

Fotografie z projektového dne naleznete ve Fotogalerii.  

Zapsala: Tereza Dokoupilová 

 

https://www.sluch-ol.cz/galerie/projektovy-den-hvezdarna-ve-valasskem-mezirici

