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V dalším speciálu našeho časopisu Kašpárek se zaměříme na úžasné téma Vesmír.  

Pokusíme se shrnout základní informace o vesmíru, které vychází z pravdivých zdrojů a také 

vkládáme reálné obrázky. Část materiálu je čerpána z publikace Kafometík Vesmír, nakladatelství 

INFRA, s.r.o. Toto téma může být pro menší děti náročnější, a proto využijte také obráky 

z encyklopedií. Není nic lepšího, než se ponořit se do tajuplného zázračného světa a hledat společně 

odpovědi. Tak příjemnou zábavu. 

Jako obvykle začínáme příběhem.  

 

Pohádka o prázdnotě a vesmírném semínku  

Napsala: Eva Hurdová  

Kdysi, už je to moc dávno, nebylo vůbec nic. Ani Slunce, ani Měsíc, ani hvězdy, ani naše Země. 

Zkrátka vůbec nic. Všude bylo pusto, tma, prázdnota. Prázdnota byla ve svém pustém a 

tmavém království moc spokojená: „To je ticho, klid, nikdo a nic mě neruší. Všude jsem jenom 

já, prázdnota.“ Tak tomu bylo dlouho, předlouho. Až jednou se přihodilo něco podivného.  

 Uprostřed PRÁZDNOTY se najednou, zničehonic, objevilo docela maličké semínko. Bylo tak 

maličké, že trvalo velmi dlouho, než si PRÁZDNOTA semínka všimla: „Kdo jsi, ty mrňátko, a co 

tady děláš?“ „Jsem semínko VESMÍRU,“ ozval se slaboučký hlásek semínka. „Kde jsi se tady 

zničehonic vzalo, ty škvrně?“ zeptala se PRÁZDNOTA vesmírného semínka. „To je právě to, co 

nevím,“ povzdechlo si semínko. „Asi to bude přesně tak, jak říkáš: objevilo jsem se najednou, 

zničehonic. Doufám, že ti moje přítomnost nevadí.“ „Moje království je tak obrovské, že taková 

malá nicka, jako jsi ty, mně opravdu nevadí,“ zasmála se PRÁZDNOTA. „Můžu tedy ve tvém 

království zůstat?“ zeptalo se vesmírné semínko zdvořile. „Můžeš,“ odpověděla PRÁZDNOTA.  

 Čas plynul a nic se nedělo. I dál bylo všude pusto, tma a prázdno. A co dělalo semínko vesmíru? 

Spalo a spalo. Až jednoho dne se semínko probudilo: „Co se to se mnou děje? Jaká je to ve 

mně podivná síla?“ Semínko se pootevřelo a pak se stalo velké kouzlo. Ze semínka vypadla 

malinká tečka, tak malá jako makové zrníčko. A pak další a další a další… Teček bylo čím dál 

tím víc. Rostly, zvětšovaly se, měnily se, stávaly se z nich hvězdy, hvězdné soustavy.  Na jednom 

místě se hvězdiček vytvořilo tolik, že to vypadalo, jako kdyby se rozlilo mléko, a vznikla tak 

MLÉČNÁ DRÁHA. Vzniklo i naše SLUNCE a jeho planety, vznikla i naše ZEMĚ. Království 

PRÁZDNOTY docela zmizelo. Tam, kde dříve bylo pusto a tma, teď všude zářily hvězdy a 

rozkládal se čarovný VESMÍR: bez začátku a bez konce. 

 

 

Otázky k textu: 

o Co zde bylo na začátku? 

o Napadá tě, co vše zde chybělo? 

o Co se stalo se semínkem ve vesmíru? Jak se začalo semínko měnit? 

o Co vzniklo ve vesmíru? 



Hvězdná obloha 

o Večer sledujte s dětmi hvězdnou oblohu. 

o Následně můžete oblohu vytvořit: 

o Na modrou nebo černou čtvrtku papíru můžete nakreslit hvězdy – využijte 

voskovky, zlaté a stříbrné fixy, bílé a žluté pastelky. Můžete dokreslit i měsíc. 

o Bílou čtvrtku pomalujte inkoustem. Zmizíkem kreslete hvězdy. Takto vzniklé 

hvězdy můžete vybarvit voskovkami, fixy, případně použít glitrová lepidla 

s třpytkami.  

o Můžete si doma vytvořit bramborová tiskátka. Na jejich tvorbu můžete použít 

vykrajovátko na cukroví ve tvaru hvězdy. Tato tiskátka namočíte do temperové 

barvy a otiskujete na barevný papír (karton). 

Stříbrná hvězda 

o Z kousku alobalu vytvarujte stříbrné nitě, ze kterých vytvoříte hvězdy tak, že je 

navzájem překřížíte a obtočíte, aby se postupně vytvořil tvar hvězdy. Takto vytvořené 

hvězdy můžete zavěsit do prostoru. 

  

Nebezpečí srážky 

Napsala Eva Hurdová 

V obrovském vesmíru je hvězd víc než makových zrníček v makovicích na velikém poli 

s mákem. Jednou z těch hvězd je naše Slunce. Kolem Slunce ve velkých kruzích tančí ostatní 

planety sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. 

Slunce svojí velkou silou tyto planety k sobě připoutává, přitahuje, asi tak, jako když máme 

pejska na vodítku. 

Planety se kolem Slunce nemohou pohybovat jen tak, jak se jím zachce. To by hrozilo 

nebezpečí, že se při oběhu kolem Slunce srazí a dojde k vesmírné havárii. Každá planeta musí 

mít k pohybu kolem Slunce svou dráhu. 

A proto se kdysi, už je to velmi dávno, začaly planety Merkur, Venuše, Země a Mars mezi 

sebou dohadovat. Nejdříve bylo slyšet hlásek nejmenší planety Merkur: „Uhněte stranou, 

pusťte mě nejblíže ke Slunci. Já jsem ze všech planet nejmenší, a tak chci být blízko Slunce.“ 

Mars se zamračil: „To, že chceš být co nejblíže u Slunce, když jsi z nás planet nejmenší, je 

v pořádku. Můžeš si vybrat dráhu, která je ke Slunci ze všech drah nejblíže. Ale kvůli tomu do 

mě nemusíš strkat.“ „Promiň, strčil jsem tě nerad,“ omluvil se Merkur. „Jsem rád, že ti nevadí, 

že budu ke Slunci nejblíže. A jestli chceš, buď hned vedle mě.“ 

„Děkuji za nabídku,“ odpověděl Mars. „Ale já budu galantní a dám přednost planetě Venuši a 

Zemi. Ať si dámy vyberou, jak daleko od Slunce chtějí být.“ „Je to od tebe moc hezké, že jsi 

nám nabídl, abychom si já a planeta Země vybraly dráhy dříve než ty,“ řekla Venuše. „Rády 

budeme hned vedle Merkura. Hlavně, že já a Země budeme mít dráhy poblíž sebe.“ „A budeme 

moc rády, když ty, Marse, si vezmeš hned další volnou dráhu vedle nás,“ dodala Země. Slunce, 

které rozhovor planet slyšelo, si libovalo, jak se planety mezi sebou pěkně domluvily. Vtom se 

však ozval rámus a zdálky se rychle přibližovaly další a mnohem větší planety: Uran, Neptun 



a za nimi skuteční obři mezi planetami Saturn a Jupiter. Planety se motaly sem a tam, div se 

nesrazily. Bylo slyšet jejich hlasy: 

„Utíkejte, všichni stranou. Potřebuji místo, chci si vybrat svoji oběžnou dráhu.“ 

„Rychle, uhněte, nebo vás porazím.“ 

„Všichni pryč, narazím do vás.“ 

„Pozor, už se řítím, jděte mi z cesty.“ 

Slunce se rozzlobilo: „Stát. Copak je toto za způsoby? Že se nestydíte! Merkur, Venuše, Země 

a Mars se domluvily. A vy? Málem jste se srazily. Koukejte se dohodnout a v klidu, bez hádání 

si vyberte svoji dráhu, po které se budete pohybovat.“ Planety se zastyděly a rychle se mezi 

sebou domluvily. Od té doby má každá planeta sluneční soustavy svoji dráhu. Nejblíže ke 

Slunci je Merkur, pak Venuše, Země, Mars, následuje Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. 

Nebezpečí vesmírné havárie je zažehnáno. Některé z planet obíhají rychle, jiné pomalu. Každá 

planeta má svou trať a svůj „jízdní řád“. A vše je v pořádku.  

Otázky k příběhu: 

o Jak se jmenují některé planety sluneční soustavy? 

o Víš, jak se planety kolem Slunce pohybují? 

o Která planeta je ze všech nejmenší? Která je největší? Která planeta je nejblíže Slunci? 

 

Sluneční soustava 

o Sluneční soustavu si můžete připravit doma. 

o Na čtvrtku papíru namalujte velké sluníčko, sluníčko poté vystřihněte.  

o Dále budeme potřebovat barevné pruhy z papíru/látky/vlny či čehokoli jiného, co doma 

najdete tak, aby byly jednotlivé pruhy různé barvy a délky.  

o Sluníčko vložíte doprostřed místnosti, kolem připravíte z papíru/látky/vlny dráhy pro 

jednotlivé planety. 

o Jednotlivé planety si můžete vytisknout a vystřihnout, případně místo papírových planet 

můžete použít knoflíky/míčky/stavebnice,… různých tvarů a velikosti. 

o Pokud máte doma zvídavější děti, můžete si vyhledat, kolik mají jednotlivé planety 

měsíců a ty pak znázornit.  

o Sluneční soustavu můžete vyfotit a přinést ukázat ostatním dětem.  

 



 



 

Kouzelné planety - aneb rozvíjíme fantazii 

o Zkuste si s dětmi zahrát hru – pokud by někde existovala jiná sluneční soustava, např. 

u duhového slunce, jaké planety by zde mohly být? Co a kdo by na planetách mohl žít? 

Byl by tam vůbec život? A jak by se ti líbila planeta veselosti (veselá), planeta hodných 

lidí, planeta duhová apod.? 

o Nakresli planetu, která by se ti líbila, a co by na ní nesmělo chybět.  

o Pokud máte obruč, dejte jí na zem a nechte dítě, aby si do své „planety“ přineslo vše, co 

by na její/jeho planetě nesmělo chybět. Nechte dítě, ať si planetu pojmenuje. Proč si 

vybralo zrovna ty věci, které si vybralo? Klidně opět vyfoťte a dítě nám svou „planetu“ 

může vzít ukázat do školky, nebo poslat na fcb.  

 

Sluneční soustava - ozdoba 

 



Pohádka o Zemi a Měsíci 

Napsala: Eva Hurdová 

Planeta Země byla moc šťastná. Aby ne, vždyť to byla právě ona, jediná planeta ze sluneční 

soustavy, na které vznikl život. Země věřila, že se všemu živému bude u ní, na Zemi, líbit:  

„A proč ne? Je zde vzduch i voda, kterou rostliny i živočichové k životu potřebují. Přes den 

Slunce posílá k Zemi světlo a teplo. A v noci – jémináčku, vždyť v noci, když Slunce svítí na 

moji druhou polovinu, zde bude tma tmoucí!“ 

„Kdo to mluví? Nikoho nevidím,“ řekla Země. 

Tady jsem, jen se podívej,“ ozval se znovu tajemný hlas. „Jsem Měsíc. Nás, měsíců, je ve 

sluneční soustavě hodně, víc než sto padesát, ale právě já jsem blízko tebe. Ty obíháš po své 

dráze okolo Slunce, já mohu obíhat po oběžné dráze kolem tebe. Přitom budu k tobě posílat 

světlo, které se z mého povrchu odráží od sluneční záře. Já nehřeji, ale svítím,“ řekl Měsíc. 

„To je právě to, co potřebuji,“ řekla Země. „Zůstaň, Měsíci, u mě. Jistě nám bude spolu dobře.“ 

Od té doby Měsíc stále obíhá kolem Země a opravdu jim je spolu moc hezky.  

Otázky k příběhu: 

o Kdo svítí z oblohy ve dne? Kdo svítí z oblohy v noci?  

o Kde obíhá planeta Země? Kde obíhá Měsíc? 

o Co dokáže Země a co Měsíc? 

 

Co se děje na obloze? 

o S dětmi můžeme doma vyzkoušet pokus. Vezmeme si baterku, velký nafukovací míč. 

Půjdeme do tmavé místnosti. Baterkou si dítě může posvítit na velký míč, který 

představuje Zemi. Všimneme si, že světlo dopadá na jednu stranu míče, na druhou 

stranu ne. Co děláme, když na nás světlo svítí? Co děláme, když je na naší straně Zemi 

tma? Jak se jednotlivé části dne nazývají? 

 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA 

 

Naše planeta Země se ve vesmíru nachází v naší sluneční soustavě. Postupně si nyní 

představíme Slunce a jednotlivé planety. Pokud budete chtít, můžete si je doma vytvořit.  

Ve středu soustavy se nachází Slunce, kolem které obíhá osm planet, měsíce, dále také malé 

planetky, vesmírné kamení a prach. Všechny planety obíhají okolo Slunce, a přitom se samy 

otáčejí okolo vlastní osy. Planety obíhají okolo Slunce proti směru hodinových ručiček. 

Každá planeta obíhá okolo Slunce různě rychle: 

o Merkur - 88 dní 

o Venuše – 32 týdnů 

o Země – 1 rok 



o Mars – 1 rok a 46 týdnů 

o Jupiter – 11 let a 45 týdnů 

o Saturn – 29,5 roků 

o Uran – 84 let a 15 týdnů 

o Neptun – 164 let a 42 týdnů 

Slunce 

o Na čtvrtku papíru si dětí nakreslí kruh, do kterého lepí natrhaný žlutý papír. Taktéž 

udělají paprsky.  

o Pokud máte doma tavící pistoli, můžete pomoci dětem vytvořit slunce z PET víček, 

které budete tavící pistoli lepit na papír/karton.  

Merkur 

Fakta 

o Nejblíže Slunci 

o Teplota na planetě přes den + 400 stupňů, v noci – 180. 

o Mnoho kráterů, protože Merkur byl bombardovaný planetkami, kometami a meteority. 

Okolo Slunce obíhá nejrychleji ze všech planet. 

o Nejmenší planeta sluneční soustavy.  

Tvoření 

Do polystyrenové koule vydlabeme opatrně krátery (díry). Ukážeme dětem obrázek a 

necháme je kouli vybarvit temperovými barvami.  

 

 

Venuše 

Fakta 

o Mimořádně zářivá planeta, kterou můžeme vidět po západu Slunce nebo těsně před jeho 

východem, proto jí říkáme Večerka nebo Jitřenka.  

o Je obalená mraky, často a hustě tam prší. Je to nejteplejší planeta, je zde 500 stupňů. Na 

povrchu jsou planiny, sopky.  

Tvoření – Sopka na Venuši (pokus) 

Potřebujeme: modelína, sklenička, talíř, pěnivý a odmašťující prostředek na mytí 

nádobí, červené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet 



Provedení: Na talíř postavíme vyšší užší sklenici. Na stěny skleničky nalepíme modelínu tak, 

aby byla nalepená okolo celé skleničky a sklenička nebyla vidět (vytvoříme si tak sopku). So 

skleničky vložíme dvě lžičky jedlé sody, přidáme trochu prostředku na nádobí a červenou 

potravinářskou barvu. Vše dobře promícháme. Odměříme 25ml octa, přelijeme do skleničky a 

čekáme, co se bude dít.  

 

Sopka na Venuši: 

 

 

 

Země – naše planeta 

Fakta 

o Na naší planetě můžeme žít, protože zde máme vhodné podmínky pro život – vodu, 

vzduch, příjemná teplota (Země je od Slunce tak akorát daleko – Slunce nás příjemně 

zahřívá, ale nespaluje).  

o Země je živá planeta – střídá se tady různé počasí (jaké počasí znáš?). Objevují se zde 

sopky (jako na Venuši), zemětřesení. 

o Kolem Země obíhá jeden měsíc, na který doletěli a vystoupili kosmonauti.  

Tvoření 

Zeměkoule z papíru 

Natrhejte barevný papír a nalepte do kruhu (dle nápovědy). 

 

 



Veselá planeta Země 

Vytiskněte, vystřihněte a vybarvěte si naši planetu Zemi. Poté i ruce a nohy, které 

k planetě můžete přilepit.  

 



Dle předlohy si můžete vytvořit raketu na cestu do vesmíru a také svého kosmonauta. 

  

 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

 



Mars 

Fakta 

o Známý jako rudá planeta.  

o Občas se zde vyskytne silný vítr, který vytváří obrovské bouře a zahalí planetu do 

prachu. Stejně jako na Zemi se zde střídají čtyři roční období.  

o Je to druhá nejmenší planeta sluneční soustavy.  

Větrné bouře na Marsu – pohybová hra 

Rozdělte se na dvě skupiny. Ti, co představují vítr, si vezmou bílé šátky. Ostatní 

představují červený písek a mají červené šátky. Vítr se postaví po obvodu hrací plochy, 

do středu pak písek.  

Vítr začne foukat nejprve pomalu. Mělo by se dbát na to, aby se foukalo ústy. Zároveň 

mává šátkem ve stejném tempu, jako výdechy vzduchu ústy. Písek s červenými šátky 

běhají nebo chodí rytmicky ve středu plochy dle toho, zda vítr fouká rychle či pomalu. 

Při pomalém foukání písek chodí pomalu, při rychlém foukání běhají.  

 

Jupiter, Saturn, Uran, Neptun 

Informace o Jupiteru 

o Největší planeta sluneční soustavy. 

o Tato planeta má 63 měsíců. Mezi největší patří Europa s ledovým povrchem. Měsíc IO 

je pokrytý sopkami. Měsíc Callisto zdobí tmavé špinavé ledové krátery – malé, ale i 

velké.  

Tip na tvoření: Můžeš na velký papír namalovat Jupiter alespoň několik jeho měsíců. 

Vzhledem k tomu, že ne všechny jsou zatím pojmenované, zkus jim nějaké jména vymyslet.  

 



Informace o Saturnu: 

o Druhá největší planeta sluneční soustavy. Má nejjasnější a největší prstence ze všech 

planet – skládají se z ledu, prachu a kousků kamenů. Na planetě vane velmi silný vítr.  

o Má také hodně měsíců – 62. 

 

Informace o Uranu a Neptunu 

o Nejvzdálenější planety sluneční soustavy. Jsou poměrně velké – třetí a čtvrtá planeta co 

do velikosti. Uran je nejchladnější a na Neptunu vanou nejsilnější větry. Obě planety 

jsou tmavé, mají tmavomodré barvy. Okolo obou planet obíhají měsíce.  

Tip na tvoření: 

Bude potřeba: nafukovací balonky, vlasec, papír, lepidlo, nůžky, kreslící karton větší 

gramáže (pevný).  

Povrch balonku natřete lepidlem, polepte ho kousky natrhaného barevného papíru. 

Pokud budete tvořit planetu s prstencem – ten vytvoříte z kreslícího pevného kartonu 

bílé barvy, elipsovitého tvaru. Užší část prstence přilepíme na model planety (ten může 

být kromě barevného papíru polepený vlnou), delší strana elipsy zůstává volná. Postačí, 

když prstenec drží u planety pouze jednou stranou. Výsledek je takto více efektní. Na 

upevnění prstence lze využít i tavnou pistoli.  

Uran 

 



Neptun 

 

 

Písnička pro hudebníky 

 



Pracovní listy 

 

 

 



 



 

 

 

 



Vybarvi daný počet objektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doletí raketa na svou planetu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Můžete si vytvořit puzzle: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplníš správně písmenka podle předlohy ve slově RAKETA?  

 

 

 

 

 

 



Troška LOGOPEDIE na závěr: 

 



 

 

 

 



Můžete si také procvičovat paměť a naučit se básničku: 

 

Raketa 

Radku, hele, raketa! 

Raketa se krásně třpytí! 

Astronauti, pozor, start! 

To je rachot! Hromobití! 

Hurá vzhůru do vesmíru! 

Radku, napni zrak –  

Raketa je rychlejší než rychlovlak.  

Měsíc 

Svítí Měsíc celou noc, 

Hvězdy volá na pomoc.  

Chtěl by Slunci konkurovat 

A svět světlem zaplavovat. 

 

Ale noc je přesto tmavá,  

Málo světla Měsíc dává.  

A tak to vždy musí být. 

V noci se má přece snít.  

Vesmír 

Podívej se na oblohu,  

Možná támhle někde v rohu 

Stojí mimozemský kluk 

A dělá si na nás kuk! 

 

Kouká na nás z velké dálky,  

Oči má jak dva korálky.  

Na hlavě dvě anténky,  

Skrz ně chytá myšlenky.  



Chci jet taky do vesmíru 

A prozkoumat černou díru. 

Nasednu na mléčnou dráhu  

A na dlouho budu v tahu.  

 

Podívej se na nebe,  

Kdosi kouká na tebe.  

Že tam není? Co ty víš,  

Třeba ho jen nevidíš.  

 

 

Přejeme spoustu zábavy při sledování večerní oblohy a při cestování nádherným a 

zároveň záhadným VESMÍREM! 


