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Podzim už je v plném proudu 
a většina stromů už shodila své 
listy, které ani nemají své hezké 
zařivé barvy, ale leží zhnědlé na 
zemi. Ještěže jste stihli jejich krá-
su zaznamenat!

Další věc, kterou si často s 
podzimem spojujeme je počasí. 
A to nebývá zrovna vlídné. 
Často prší, je větrno. Slunko ještě 
občas rozehřeje vzduch, ale bývá 
to jen na chvíli a večer už je 
stejně taková kosa, že na taborák 
už je třeba nechat si zajít chuť. 
Avšak pro nás bude právě ta-
kovéto vrtkavé a měnlivé počasí 
zajímavé. Jen by to chtělo, aby se 
občas vyčasilo.

NEBE NAD HLAVOU

Mladší

Pro vás mladší máme několik 
jednoduchých experimentů, 
kterak změřit rychlost větru a 
číst  počasí z mraků  a červánků.

Najděte si čas mezi čtvrtou a 
pátou odpolední. Nejlíp, když 
uvidíte přímo na západ a slunce, 
které se chýlí k obzoru. V tomto 
čase provádějte svá měření.

Rychlost větru můžete měřit 
samozřejmě různě, s různou 
přesností. Nejjednodušší je to 
určitě s pomocí papírku, který vy-
hodíte a změříte čas od vyhození 
do dopadu na zem spolu se vzdá-
leností, kterou urazil. Papírek ne-
zapomenete sebrat a rychlost 

vypočítate tak, že vydělíte vzdá-
lenost časem. Ale s tím vám jistě 
pomůže váš vedoucí a 
kalkulačka. Zkuste si pro zají-
mavost srovnat rychlost větru s 
rychlostí předmětů, které běžně 
vídáte. Třeba auta kolem vás jez-

dí kolem 50 km/h, vlaky mezi 
100 - 160 km/h. Na kole jezdíte 
běžně mezi 15 – 30 km/h, rychlá 
chůze to je 4 – 6 km/h atd.

Barvu červánků můžete zase 
popsat pomocí slov nebo klidně 
namalovat, což vám 
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doporučujeme.
A oblaka si srovnáte pomocí 

přiloženého schématu. Na něm 
jsou jenom ty nejzákladnější tva-
ry, které zkuste přiřadit a moc se 
netrapte s tím, jestli na obloze bu-
de něco, co nedokážete určit 
přesně. Nakonec zkuste předpově-
dět podle našeho návodu, jaké bu-
de počasí druhý den. Jsme 
zvědaví, jestli vám předpovědi bu-
dou vycházet.

Všechny údaje nezpomeňte 
opatřit datem, pozorovacím 
místem a zaznamenat! Hodnotit 
se bude pečlivost vašeho pozo-
rování a zaznamenávání údajů. 
Čím víc pozorování provedete, 
tím lépe pro vás! Přesnost vašich 
odhadů počasí až takový význam 
mít nebude – ostatně nejste žádné 
rosničky.

Starší

Zatímco mladší budou chytat 
poslední paprsky slunce. Vy bys-
te se měli pustit do výzkumů až 
když bude tma. Jedině tak totiž 
uvidíte hvězdy na obloze, které 
budou objekty vašeho zájmu.

Možná víte, možná nevíte, ale 
vše ve vesmíru se hýbe. Země se 
otáčí, obíhá kolem Slunce, to si 
pluje galaxií atd. A taky víte, že 
vzdálenosti mezi planetami, 
hvězdami a galaxiemi jsou prostě 
obrovské. Tak obrovské, že i ta nej-
rychlejší věc na světě – světlo – 
mezi nimi cestuje několik let. Pro 
vás máme tři úkoly, které zkuste 
splnit.

Připravte si pár dřevěných ko-
líků, které budete moct za-
bodnout do země a najděte si 
místo, odkud budete mít dobrý 
výhled na celý obzor. Nebo 
alespoň na některou jeho část. Po-
mocí návodu a přiložených dílů 
si složte otočnou mapku noční ob-
lohy nebo použijte svoji vlastní. 
Na místě, kde stojíte zabodněte 
do země pevně kolík (můžete 
samozřejmě použít jakoukoli ji-
nou trvalejší značku). Nyní máte 

připravené pozorovací 
stanoviště. Zkuste se zorientovat, 
najít pomocí Polárky sever. K to-
mu určitě použijete souhvězdí 
Velký vůz, které je složené ze sed-
mi jasných hvězd nad severním 
obzorem. Vemte si kolík a za-
bodněte ho tak, aby byly na spojni-
ci s Polárkou a vaším pozorvacím 
místem (viz. obrázek). Druhý 
umístěte na spojnici pozorovací-
ho místa a nějaké jiné jasné a vý-
razné hvězdy nejlépe někde nad 
jižním obzorem (ale ne příliš níz-
ko!). Zároveň si pomocí sextantu 
(sestrojte podle obrázku) změřte 
jak vysoko je hvězda nad obzo-
rem. Poznačte si čas, kdy jste znač-
ky vytvořili a měření provedli. 
Zkuste se pak vrátit na místo za 
hodinu. Nyní se ukáže jakou má-
te paměť a jestli dokážete  najít 
jak Polárku tak hvězdu kterou 
jste si vybrali pro druhý kolík (mů-
že se stát, že už zapadla, jestli by-
la opravdu nízko za obzorem, 
což bude neřešitělný problém). 
Zkuste si znovu zatlouct nové ko-
líky jako v první fázi. Budou na 
stejném místě nebo jinde? A co 
výška hvězdy nad obzorem? 
Změřte si vzdálenosti mezi 
jednotlivými dvojcemi kolíků 
(opět viz. nákres) a někam si je 
zapište. Pokud to půjde, značky 
na místě nechte, abyste se mohli 
za několik dnů vrátit (nejlépe až 
jich uběhne asi 10 - 14). Opět 
proveďte označení směrů, kde vi-
díte hvězdy a zkuste si změřit 
vzdálenosti od prvně vytvo-
řených značek. Mělo by vám vy-
jít, že obloha se skutečně hýbe a 
otáčí. Dokonce byste měli přijít 
na to, kde leží ten pevný bod, kte-
rý se vůbec nehýbe.

Protože celý tento experiment 
může vypadat složitě, radši vám 
ve zkratce ještě napíšeme, co 
přesně budeme hodnotit, ať zby-
tečně neděláte něco, co stejně 
není potřeba. Tedy základem je 
změřit polohu a pohyb dvou 
hvězd - Polárky a jedné dle vaše-
ho výběru na obloze. Tento po-
hyb byste měli změřit v 

intervalech 1 hodiny a pak ve 
dvou různých dnech, avšak ve 
stejném čase. Všechny údaje bys-
te si měli pečlivě zapsat, neboť ty 
nám budete posílat. Sestavíte z 
nich jednoduchou tabulku, ze kte-
ré bude patrné co jste pozorovali, 
kdy jste pozorování provedli a na-
konec také co jste vypozorovali. 
Samozřejmě pokud uvidíte coko-
li dalšího zajímavého, nezapo-
meňte nám o tom napsat! 
Například spadne-li vám na 
hlavu meteorit nebo poletí-li ko-
lem vás kometa a další úkazy a ob-
jekty.

Ještě než přejdeme k úkolům 
pro jednotlivce, máme tu bonu-
sový úkol. Pošlete nám znění 
nějaký pranostiky týkající se 
počasí, která se váže na den 
mezi 13. lostopadem - 13. 
prosincem. Tak jsme zvědaví, 
kdo nám to pošle a jestli to 
budou nějaké neznámé kousky.

Jednotlivci

No a co jsme tedy nachystali 
pro každého jednoho z vás za 
úkol? Asi málokdo si neuvědo-
muje, že jednou z nejcennějších vě-
cí na světě je voda. Zatímco v 
naší zemi o ni příliš obavu nemá-
me, jsou jiné krajiny, kde je pitná 
voda na příděl nebo dokonce vů-
bec žádná. Přesto dochází k to-
mu, že si jí lidé neváží.

Snad jste se ve škole učili o 
tom, co je to koloběh vody. 
Vaším úkolem bude namalovat si 
jeden takový. Klidně ho obkresle-
te z učebnice přírodovědy. Nám 
totiž půjde ještě o jednu věc. Přijít 
na to, kde všude může dojít k to-
mu, že se voda znečistí. Tyto 
zdroje znečištění zkuste do vaše-
ho koloběhu zakreslit a popsat. 
Aby byl váš úkol splněn úspěšně, 
najděte aspoň jeden. Kdo vymyslí 
a popíše 4 a více znečišťovatelů, 
dostane speciální odměnu!

Tak a nakonec ještě, datum 
uzávěrky druhého úkolu: 
12.12.2008. Mějte se hezky!
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