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              HVĚZDY 

Touha holčiček pracovat s hvězdami a hvězdnými znameními přišla ze dne na den. 

Pomůcky jsem vyráběla v běhu, velice mi pomohly karty ze ZŠ Kladno.   
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      Výroba téhle pomůcky a 

práce s ní vyplynula zcela 

ze zájmu holek o hvězdná 

znamení. Ptaly se o co jde, 

kdo je v jakém znamení 

narozen… 

      Velké karty se znameními 

jsou ze ZŠ Kladno. 

…L E V…lev, jo to mám dobře, co dál. Kiki přiřazuje 

názvy ke znamením… 
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      Celá pomůcka se skládá z předlohy, 

kruhu látky a různě velkých hvězdiček. 

Holky si skládají znamení podle předlohy 

na látku. Aby docílily stejného obrázku 

jako na předloze mají nařezané špejle, 

které jim přesně zapadají mezi 

hvězdičky. 

Práce s touhle 

pomůckou je 

velmi oblíbená. 

Rády zkoumají, 

jak je možné,                

že v tomhle 

uskupení 

hvězdiček někdo 

viděl lva, berana 

atd. 

Lva si nalepíme i na připravenou oblohu 

z papíru. 
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Hvězdná znamení jsou krásná a vždycky je s nimi hezká práce. 
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„…stoupni si na BÝKa…stoupni si na 

některé znamení a řekni, jak se 

jmenuje…“ 

Na modré látkové kruhy budeme 

skládat souhvězdí. 
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Výsledek práce byl překrásný. 
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      Na dominu Souhvězdí 

jsme si vyzkoušely, že je 

mnoho souhvězdí, o 

kterých jsme nikdy 

neslyšely…….  

….třeba o Perseovi a Medúze jsme četly 

pověst…..dodnes si ji holky pamatují, 

protože je hrůzostrašná……. 
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      Hvězdná znamení mají 

mnoho různých 

kreslených podob.                  

Holky si je v časopisech 

rády prohlížely. 

      Vystříhala jsem různá 

provedení a vyrobila 

pomůcku. Kontrola je            

na zadní straně. 
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      Znamení mají také jako planety své značky.  

      Vůbec není jednoduché zjistit, ke kterému 

znamení která značka patří. 
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…….povedlo se……. 
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      Letní obloha je samozřejmě 

plná hvězd, takže logicky 

vyvstala potřeba o nich 

mluvit a udělat si představu, 

co na obloze vidíme nebo 

bychom mohly vidět. 

      Nejdříve jsme se vrátily k 

ročním obdobím, naklonění 

a otáčení Země. 

Ukážeme si co vidíme na obloze 

v jednotlivých ročních obdobích. 

Holky okamžitě vidí Velký vůz a 

už zkoumají, jestli je tam vždycky 

nebo ne. A co tohle souhvězdí a 

jak se jmenuje……? 
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     „Jéééé…to jsme večer 

viděly a to taky…až 

vyjdou zase hvězdy, 

podíváme se na…ale 

zatím nevyšly.“ 
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      Na krásné návodné kartě holky 

hledají jednotlivá souhvězdí, učí 

se je pojmenovat a plánují, které 

budou večer hledat. 

      Karty máme pro všechna roční 

období. 

Velký vůz dobře známe, zkusíme si ho 

vyskládat na látku a taky nalepit na připravenou 

oblohu z papíru. 
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      Na velký kruh z látky holky 

skládají souhvězdí, které 

hledáme na letní obloze. Teď 

to bude OREL. 
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…..kromě návodných karet 

používají holky i svítící 

planetárium… 
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……Velký vůz……. 

….taková krásná letní 

obloha……….. 


