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CIEĽ Žiaci si sami vyskúšajú aké je to byť učiteľom. Pomocou týchto 
hodín si lepšie ozrejmia učivo astronómie a nenútenou formou sa 
zlepší ich vzťah k fyzike.   

CHARAKTERISTIKY 10 hodín 
vek študentov: 14 – 15  

ZDROJE Žiaci si vyhľadajú potrebné materiály k svojej téme. Môžu ich 
vyhľadať na internete alebo v knihách.   
PC, dataprojektor, internet 

POZNÁMKY PRE 
UČITEĽA 

Daný tematický celok neučí učiteľ, ale žiaci. Učiteľ rozdelí celý 
tematický celok medzi žiakov, ktorí si pripravia hodiny ako 
učitelia. Vhodné je jednu tému prideliť dvom žiakom, aby jeden 
žiaka nehovoril sám dlhšia ako 20 minút.  
Učiteľ musí nechať žiakom na prípravu dostatočný čas. Najlepšie 
asi tak mesiac pred začiatkom výučby astronómie. Mesačný 
predstih je dôležitý, aby žiaci mohli svoju hodinu prekonzultovať 
s učiteľom a prípade niečo zmeniť alebo opraviť. 
Na hodine, ktorú vedú žiaci si učiteľ sadne do zadnej lavice 
a pozoruje hodinu.  
Žiaci môžu pri prezentáciách použiť dataprojektor. 

Tento projekt je podporený Európskou Úniou v rámci Programu Celoživotného vzdelávania 
 (539234-LLP-1-2013-1-AT-COMENIUS-CAM). Za obsah tejto stránky zodpovedajú autori
 a komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií na uverejnených na tejto stránke.



ASTRONÓMIA 
(AKÉ JE BYŤ UČITEĽOM) 

 
 
Príprava výučby tematického celku astronómia 
Daný tematický celok neučí učiteľ, ale žiaci. Učiteľ rozdelí celý tematický celok medzi 
žiakov, ktorí si pripravia hodiny ako učitelia. Vhodné je jednu tému prideliť dvom žiakom, 
aby jeden žiaka nehovoril sám dlhšia ako 20 minút. V tematickom celku astronómia pre 
základnú školu 9. ročník máme 10 tém z astronómie. Ak máme v triede viac žiakov môžeme 
jednu tém prideliť aj trom žiakom. (Po skúsenostiach som niektoré témy rozdelila na viac 
hodín) 
 
Učiteľ musí nechať žiakom na prípravu dostatočný čas. Najlepšie asi tak mesiac pred 
začiatkom výučby astronómie. Mesačný predstih je dôležitý, aby žiaci mohli svoju „hodinu“ 
prekonzultovať s učiteľom a prípade niečo zmeniť alebo opraviť. 
V rámci astronómie je výhodné žiakov upozorniť aj na to, že hodinu si môžu spracovať ako 
powerpointovú prezentáciu. (Vhodná je spolupráca s učiteľom informatiky, ktorý by im 
mohol umožniť na hodinách informatiky vytvárať danú prezentáciu) 
Prezentácia je vhodná aj z toho dôvodu, že žiaci budú nad danou témou viac uvažovať 
a nebudú len prečítavať články, ktoré si stiahli z internetu 
 
 
Priebeh hodiny 
Na hodine, ktorú vedú žiaci si učiteľ sadne do zadnej lavice a pozoruje hodinu. Pre lepšiu 
atmosféru v triede sa správa ako žiak. Píše si poznámky, hlási sa na odpovede, prípadne môže 
aj vyrušovať.  
(Najvhodnejšie je správať sa presne tak isto ako sa správa žiak na hodine učiteľovi. Ak žiak 
učiteľovi vyrušuje potom vyrušuje aj učiteľ a pod.)  
Žiaci si tak na vlastnej koži vyskúšajú aké je to nepríjemné a ako ťažko je niekedy niečo 
žiakov naučiť. 
 
Témy jednotlivých vyučovacích hodín: 
 
1. hodina: Vývoj predstáv o vesmíre 
2. hodina: Slnečná sústava 
3. hodina: Slnečná sústava  
4. hodina: Zem 
5. hodina: Pohyby planét a ich mesiacov 
6. hodina: Denný pohyb slnka po oblohe 
7. hodina: Obiehanie Zeme okolo Slnka. Striedanie ročných období. 
8. hodina: Hviezdna obloha 
9. hodina: Zmena vzhľadu hviezdnej oblohy počas dňa 
10. hodina:Zmena vzhľadu hviezdnej oblohy počas roka 
11. hodina:Galaxie 
12. hodina:Vznik a vývoj vesmíru. 
 
 
 
 
 



 
Stručný popis jednotlivých tém:  
(dané témy si môže každý učiteľ upraviť podľa svojich predstáv) 
 
1. hodina: Vývoj predstáv o vesmíre 

Žiaci by mali v tejto téme objasniť jednotlivé predstavy o vesmíre a spomenúť 
a zástancov jednotlivých predstáv. (mali by postupovať chronologicky) 
Začať geocentrickým modelom – obdobie antiky Aristoteles (Pri tomto modeli 
môžu žiaci spomenúť, že možno aj vďaka nemu objavil Kolumbus Ameriku) 
Potom heliocentrickým modelom – stredovek Kepler, Koperník, Galileo 

Táto téma si vyžaduje, aby každý model vysvetľovali dvaja žiaci.  
Pozor! Aby nedochádzalo ku konfrontácii dvojíc, každá dvojica musí rozprávať to svoje 
a nezasahovať do výkladu druhej dvojice.) 
  
2. hodina: Slnečná sústava 

V tejto téme žiaci sa budú zapodievať slnečnou sústavou, ktorá nás obklopuje. 
V prvej hodine žiaci budú rozprávať o slnku, planetkách. 
 

3. hodina: Slnečná sústava  
Na ďalšej hodine žiaci predstavia jednotlivé planéty okolo Zeme. 

Aj túto tému môžeme rozdeliť dvom dvojiciam – každá dvojica bude mať predstaviť 4 
planéty. 
V niektorých prípadoch (záleží to od príprav žiakov) môže učiteľ aj túto tému rozdeliť na dve 
hodiny. Ak žiaci nájdu veľa materiálu a pripravia sa nie je vhodné ich potom tlačiť časom. 
 
4. hodina: Zem 

Žiaci na tejto hodine stručne popíšu planétu Zem. 
Pri tejto téme musí učiteľ dať pozor, ktorí žiaci ju budú spracovávať, lebo tí musia dať pozor, 
aby sa moc nerozprávali o tom čo budú mať ďalšie skupiny 
 
5. hodina: Pohyby planét a ich mesiacov 

Žiaci by pri tejto téme mali hlavne objasniť, že planéty sa pohybujú skoro po 
kružniciach. A ako sa jednotlivé planéty otáčajú okolo osi a ako sa správajú ich 
mesiace. 
 

6. hodina: Denný pohyb slnka po oblohe 
V tejto téme ide o to, aby žiaci vysvetlili otáčanie Zeme okolo osi. (východ 
a západ slnka) A orientácia na Zemi podľa tieňov. 
 

7. hodina: Obiehanie Zeme okolo Slnka. Striedanie ročných období 
Vysvetliť ako je to so striedaním ročných období na severnej a južnej pologule. 
Vysvetliť dni rovnodenností – čo môžeme v týchto dňoch pozorovať. 
 

8. hodina: Hviezdna obloha 
V tejto téme by mali žiaci nájsť odpovede na otázky: Čo sú hviezdy? Prečo 
žiaria? Ako vznikli? Čo je za hviezdami? Sú vo vesmíre aj telesá, ktoré 
nevidíme? 

V niektorých prípadoch (záleží to od príprav žiakov) môže učiteľ aj túto tému rozdeliť na dve 
hodiny. Ak žiaci nájdu veľa materiálu a pripravia sa nie je vhodné ich potom tlačiť časom. Aj 
túto tému môžeme rozdeliť dvom dvojiciam 



9. hodina: Zmena vzhľadu hviezdnej oblohy počas dňa 
V tejto téme by sa mali žiaci zamerať na denný pohyb hviezd. Mali by 
vysvetliť otáčanie sa hviezdnej oblohy a tiež ukázať pár zaujímavých súhvezdí 
a vysvetliť kde ich nájdeme (napr. Veľký voz, Malý voz, Kasiopeja) 
 

10. hodina:Zmena vzhľadu hviezdnej oblohy počas roka 
Vysvetliť čo je to ekliptika a ukázať a popísať 12 súhvezdí zvieratníka. 
 

11. hodina:Galaxie 
Vysvetliť čo je to galaxia. Vysvetliť rozdiel medzi galaxiou a slnečnou 
sústavou. 
 

12. hodina:Vznik a vývoj vesmíru. 
V tejto téme by mali žiaci nájsť odpovede na otázky: Je vesmír stále rovnaký, 
alebo sa mení? Bol vesmír vždy, alebo kedysi vznikol? Ak áno, kedy a ako 
vznikol, dokedy bude trvať? 

V niektorých prípadoch (záleží to od príprav žiakov) môže učiteľ aj túto tému rozdeliť na dve 
hodiny. Ak žiaci nájdu veľa materiálu a pripravia sa nie je vhodné ich potom tlačiť časom. Aj 
túto tému môžeme rozdeliť dvom dvojiciam 
Pozor! Veľmi zložitá téma nechajte žiakov diskutovať. Pozor na svetonázor žiakov, aby 
potom nebol problém s vedením školy a rodičmi. 
 
Spätná väzba 
Učiteľ by nemal moc zasahovať do prípravy výučby. Mal by si písať poznámky, aby vedel čo 
žiaci na hodinách prebrali a vedel ich neskôr vyskúšať. 
 
Vhodné je po prebratí celého tematického celku dať opakovaciu písomku,  aby žiaci 
pochopili, že po nich už nik iný dané učivo nebude vysvetľovať a musia sa snažiť to vysvetliť 
tak, aby väčšina žiakov učivo pochopila. 


