
 

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

dovolte nám, abychom Vás a Vaše žáky co nejsrdečněji pozvali do Severočeské hvězdárny a planetária v 

Teplicích. Planetárium nabízí ucelené výukové programy pro všechny věkové skupiny, neboť tato činnost 

patří k hlavní náplni naší práce. Témata pořadů odpovídají látce probírané v hodinách prvouky, přírodově-

dy, přírodopisu, zeměpisu a fyziky a pořady jsme schopni sestavit i na míru dle Vašich požadavků. 

Akce pro třídní kolektivy je třeba objednávat s dostatečným předstihem, a to telefonicky na čísle teplické-

ho planetária 417 576  571 (417 539 289). Případné dotazy rádi  či objednávky  ale rádi vyřídíme i na e-

mailu hap@hapteplice.cz.  

 

Nabídka pořadů planetária pro školy 

 

Níže uvedené pořady jsou určeny žákům prvního stupně ZŠ 

 Kde je sever? – diafonní pásmo pro žáky prvního stupně ZŠ, seznamující se základními metodami ur-
čování času a světových stran v přírodě pomocí nejjednodušších prostředků 

 Fyzika pro 9. tř. – diafonní pásmo zabývající se problémy učiva fyziky v 9. třídě ZŠ 

 K dispozici je dále ZÁKLADNÍ POŘAD, což je univerzální diafonní pásmo, seznamující s možnostmi pro-
jekčního planetária ZKP2. Pořady jsou v hojné míře doplňovány projekcí umělé oblohy. 

 

Níže uvedené pořady jsou určeny žákům druhého stupně ZŠ, ale i žákům SŠ, neboť obrazová část zůstá-
vá stejná, mění se pouze mluvené slovo v závislosti na věku žáka. 

 Sluneční soustava – diafonní pásmo seznamující žáky s tělesy sluneční soustavy, ale i se vzdáleným i 
blízkým hvězdným vesmírem 

 Pohyby Země – diafonní pásmo seznamující žáky nejen se základními pohyby naší planety, ale také s 
oběhem celé Sluneční soustavy kolem jádra Galaxie, či s precesí zemské osy. Součástí pořadu je také 
problematika času 

 Příroda Země – diafonní pásmo slučující pořady Sluneční soustava a Pohyby Země a doplňující je o 
vznik naší planety s jejím vývojem během různých geologických dob 

 Toulky Sluneční soustavou – diafonní pásmo zaměřující se čistě na Sluneční soustavu 

 Kosmonautika – diafonní pásmo mapující základní milníky v dobývání kosmu 
                    

                    

Dále lze využít data videoprojektoru, a to jak k promítání filmů, tak i k demonstraci různých počítačových 

programů. 

  

Školní exkurze mohou zavítat také na hvězdárnu na Písečném vrchu, kde se žáci seznámí s hvězdářskými 

dalekohledy a podívají se na Slunce či jiný nebeský objekt.  

 

Další informace na http://www.hapteplice.cz         

                    

                Těšíme se na Vaši návštěvu! 

         S úctou RNDr. Zdeněk Moravec, ředitel 

 

 

 


