
Téma: Země a vesmír 1. 2. - 5. 2. 2021) 

- Sluneční soustava 

- Slunce, Měsíc, hvězdy 

- Mimozemský život, mimozemšťané 

- Výtvarné práce 

Ahoj děti, všechny vás zdravíme. Tento týden se pokusíme něco dozvědět o Sluneční soustavě, Měsíci a 
mimozemském životě. Připravily jsme pro vás několik otázek, prací a videí, které vás, jak doufáme, potěší. 
Pokud budete mít volnou chvíli, náladu a čas, zkuste si některý z úkolů vypracovat a třeba i zapojit své 
sourozence nebo rodiče. 

Přejeme všem příjemnou zábavu a těšíme se na vás ve škole. 

Vaše vychovatelky ŠD 

Zkuste odpovědět na tyto otázky: 

• Co je to sluneční soustava? 
• Vyjmenujte planety sluneční soustavy (od Slunce)? 
• Jak je možné, že planety od Slunce neodletí někam pryč do vesmíru? 
• Jak se jmenuje největší planeta sluneční soustavy? 
• Jak se jmenuje nejmenší planeta sluneční soustavy? 

 

Pokud si nejste jistí, napoví vám video � 

https://www.youtube.com/watch?v=-kiGRSIxu0A 

Také se večer rádi díváte na noční oblohu jako my?  Znáte nějaká souhvězdí? 

Určitě znáte Velký vůz. Ten se na noční obloze hledá celkem snadno. Jak jinak se říká tomuto souhvězdí? 
Můžeš použít počítač, encyklopedii nebo se zeptej rodičů. Nápověda: název obsahuje zvíře. 

Myslíte si, že existuje mimozemský život? Někdo věří, jiný ne. Co ty?  Jak podle tebe vypadá planeta a 
mimozemšťan, který na ní žije? 

Nakresli nám obrázek dle tvé fantazie. 

1) Nakresli a pojmenuj svou planetu 

2) Jak vypadá její obyvatel 

3) K obrázku připiš pět věcí a lidských vlastností, které na tvé planetě musí nutně být a které v žádném 
případě nechceš 

Úkol je samozřejmě dobrovolný, ale budeme mít radost, když nám svoji planetu přineseš do školní družiny 
ukázat. Určitě ji vystavíme. 



Kdo by neměl chuť kreslit, může zkusit vyrobit vesmírnou raketu z pet lahve. 

 

 

 

Aby se vám krásně tvořilo, pusťte si k tomu písníčky. V první si procvičíte angličtinu. Při druhé si určitě 
zatančíte tak jako my 

https://www.youtube.com/watch?v=Cbei3VZjZ48 

https://www.youtube.com/watch?v=wPgfM0GsrXg 



Luštění pro chytré hlavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


