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SOUHV ZDÍ

Um li byste najít na no ní obloze Velký v z? A co ten Malý? Takových souhv zdí je tam celá ada, 
tak zkusme n která najít. Nebude to lehké, hv zd jsou na obloze tisíce, ale p esto se o to m žeme alespo  pokusit. 
Víte každý, v jakém znamení zv rokruhu jste se narodili? A v zte, že každé má na obloze svou podobu. Najdeme je?

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list P3A.

Pot eby:

Práce s mapou hv zdné oblohy

Pot eby: mapy hv zdné oblohy

N kterou sch zku vysv tlíme, jak se pracuje s mapou hv zdné oblohy – nastavení podle místa, ro ního období, data 
a podobn .

Na výprav  za jasné noci následn  podle mapy hledáme na obloze souhv zdí. Pozorovat hv zdy jde v místech, která 
jsou dál od rušných míst, kde není nebe p esvíceno sv tly z m st. Je dobré si na obloze najít jeden výrazný bod (nap . 
Polárku) a od n j podle mapy postupovat p i hledání souhv zdí.

Návšt va hv zdárny

Tém  každá hv zdárna a planetárium nabízí no ní pozorování oblohy. Uspo ádejte takový výlet, pohled na oblohu 
teleskopy je jedine ný.

Varianta: Lze využít i hru Planetárium (  rma Albi, edice Hraj si a poznávej).

Poznáváme souhv zdí

Pro seznámení se souhv zdími lze op t použít hry jako je pexeso, trixeso, domino apod.

Slepá mapa

as p ípravy: 30 minut

as realizace: 2 hodiny (podle po tu ú astník )

Pot eby: zatavené karti ky s kresbami souhv zdí, p ipíná ky, pro každou skupinku slepá mapa a tužka

V lese rozmístíme na stromy cedulky s kresbami jednotlivých souhv zdí a jejich názvem. Každá skupinka (po 3—4 
d tech) dostane slepou mapu severní oblohy a tužku. Jejich úkolem je najít a pospojovat souhv zdí ve slepé mapce. 
Rozhoduje po et umíst ných souhv zdí, drobné odchylky tolerujeme.

Varianta: Cedulky s jednotlivými souhv zdími m žeme umístit tak, aby bylo jejich získání spojeno s ur itým výkonem 
– brod ní, šplhání apod.

Hv zdy ve vlastních rukách

Pot eby: koule na pétanque (2 sady pro každé družstvo), mapa hv zdné oblohy pro každé družstvo

D ti rozd líme do dvou družstev. Vedoucí vždy ekne název souhv zdí, z každého družstva vyb hne dvojice ke 
stanovišti s mapou hv zdné oblohy. Když dané souhv zdí najde, zapamatuje si rozložení hv zd a b ží k dalšímu 
stanovišti. Zde se pokusí souhv zdí poskládat z koulí na pétanque. Dvojice, která má souhv zdí d ív a správn , získává 
pro své družstvo bod (v p ípad  složit jších souhv zdí i dva a více bod ). Malé d ti mohou b žet s instruktory.

Varianta do místnosti: D ti musí souhv zdí p ekreslit na papír i na tabuli.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání a Pam .

Provedení:

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

Poznat n která souhv zdí na mapce hv zdné oblohy i na obloze.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

maximáln  2 hodiny

Prostor

klubovna, louka

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

maximáln  15

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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


