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ÚVODEM
Tento metodický materiál vznikl na základě zkušeností spolupráce s učiteli sedmi základních
partnerských škol projektu v jeho průběhu. Pokusili jsme se připravit materiál, na jehož základě byli
vzděláváni účastníci seminářů na hvězdárně a na jehož základě se pracovalo se členy Astrotýmu. Tento
materiál je vhodný jako základ pro práci se studenty středních škol a lze jej volit pro doplňování učiva na
všech základních školách.
Schválením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (dále RVP ZV) a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále RVP G) dostávají ZŠ,
SŠ a gymnázia příležitost vytvořit si svůj školní vzdělávací program (ŠVP) a v něm si naplánovat vzdělávání
ve své škole do značné míry podle vlastních představ. ŠVP nám umožnilo vstoupit na půdu školy s tím, že
skutečně doplňujeme konkrétní učivo dané školní třídy.

Co konkrétní školní vzdělávací program (ŠVP) umožňuje?
Z pohledu pedagogických pracovníků:
•
•
•

•
•
•
•
•

Učitelé mají možnost prostřednictvím ŠVP profilovat svoji školu, odlišit ji od škol stejného typu.
Učitelé mohou svobodně formulovat vlastní představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na své
škole.
ŠVP umožní vhodný výběr vzdělávacího obsahu a jeho rozvržení tak, aby vznikl větší prostor
pro rozvíjení schopností, dovedností a postojů žáků, kteří pak budou lépe připraveni na
zvládání životních situací a budou motivovaní k celoživotnímu vzdělávání.
Vhodný výběr vzdělávacího obsahu pomůže mimo jiné odbourat zbytečné a neefektivní
zdvojování učiva.
Příprava ŠVP je výzvou k posílení mezipředmětových vztahů a souvislostí.
Tvorba ŠVP může přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce uvnitř školy.
Tvorbou ŠVP se posílí týmová práce, využijí se zkušenosti jednotlivých učitelů.
Velkou šanci dostanou zejména tvořiví učitelé a učitelé, kteří jsou ochotni zbavit se stereotypů
ve své práci.

V nabídce astronomických modulů se jedná o propojení (integraci) vzdělávacích oborů jako je fyzika, chemie,
biologie / přírodověda, geografie / zeměpis a geologie a dále o doplnění či zatraktivnění laboratorních cvičení, volitelných
předmětů a seminářů.
Dále lze pomocí modulů navázat na zvyšování kompetencí.
Kompetence k učení:
Učitel: zadává žákům referáty, aby vyhledávali biologické informace v různých informačních zdrojích – internetu, rozhlasu,
televizi, odborných časopisech; získané informace žáci prezentují; klade žákům otázky o způsobu a příčinách různých
přírodních procesů, společně o nich diskutují a hledají adekvátní odpovědi, vyžaduje, aby je žák zhodnotil a porovnal
s dosavadními znalostmi a zkušenostmi a formuloval závěry;
Kompetence k řešení problémů
Učitel: vytváří s žáky na základě vlastních pozorování, dosavadních zkušeností a znalostí hypotézu, žáci ji ověří
praktickou činností při laboratorním cvičení a vyhodnotí její správnost;
Kompetence komunikativní
Učitel: vhodně volenými otázkami vede žáky k vyslovení hypotéz či vlastních názorů na daný přírodovědný problém, žák
uvede skutečnosti, ze kterých vyvodil svůj úsudek; konzultuje názory všech žáků, při diskusi je učí vhodně argumentovat,
společně spolupracují na řešení úkolu;
Kompetence sociální a personální
Učitel: zadává skupinová laboratorní cvičení, při kterých žáci efektivně spolupracují, rozdělují podle svých schopností své
pracovní činnosti, společně plánují vhodný postup k vyřešení úlohy;

Výchovné a vzdělávací strategie
1. Pro nabývání kompetence k učení:

Výběr vzdělávacích strategií je inspirován systémem Integrované tematické výuky (Kovaliková). Používané metody a
formy výuky jsou zejména motivační, proto převažují metody názorně demonstrační obohacující frontální výklad. K tomu
využívají učitelé širokých možností didaktické techniky, kterými škola disponuje (laboratoř chemická, biologická a fyzikální,
dataprojektor, interaktivní tabule atd.).
Vedle frontální formy se v hodinách s celou třídou využívá skupinová práce v kombinaci s problémovým rozhovorem.
Skupinová práce dominuje v laboratorních cvičeních. Integrovaná forma vyučování vede žáky k dovednosti informace
nejenom syntetizovat, ale i třídit a spojovat je v mentální schémata s pevnou a jasnou strukturou otevřenou dalšímu
dotváření.
2. Pro nabývání kompetence k řešení problémů:
Učitelé orientují učivo prakticky, tj. tak, aby bylo zřejmé, že přírodovědecké myšlení vysvětluje realitu každodenního života
a je nástrojem k jejímu zlepšování. Učitel metodou problémového rozhovoru vede žáky ke kladení otázek po
přírodovědných příčinách jevů, které kolem sebe vidí.
3. Pro získávání kompetence komunikativní:
Učitel zařazuje problémové rozhovory při frontální výuce i v komunikaci ve skupinové výuce, besedy s odborníky,
panelové diskuse atd. Učitel vede žáka k prvním krokům ve využívání internetu pro získávání vědeckých informací, k
práci s učebnicí a populárně naučnou literaturou knižní i časopiseckou.
4. Pro získávání kompetence sociální a personální, kompetence občanské:
Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu o stav životního prostředí na Zemi a vytváří v žácích vědomí, že
globální dimenze povrchu Země nás všechny dostává „na palubu jedné lodi“. Proto preferuje přístupy kooperační před
kompetitivními.
5. Pro získávání kompetence pracovní:
Učitel nacvičuje s žáky jednoduché práce s laboratorní technikou a s internetem. Učitelé ve svých hodinách využívají
širokou škálu vyučovacích metod a forem se zřetelem k aktuálním vzdělávacím potřebám třídy. Metody transmisivní
(výklad) doplňují především metodami názorně demonstračními (pokus), které někdy realizují i formou skupinové práce.
Zejména v hodinách laboratorních cvičení zařazují problémový rozhovor, brainstorming, případně projekt. Vždy přihlížíme
k příslušným učebním osnovám a konkrétním učebním plánům, které si škola ve svém ŠVP může podle zájmu žáků
každoročně měnit.

Doporučené pozorovací projekty pro základní školy (6. – 9. tř.)
Tato brožurka obsahuje metodické rady k žákovským výzkumným
projektům, které jsou ideální pro interaktivní demonstraci žákům
a. Pozorování meteorů vizuálně
b. Pozorování meteorů televizními kamerami sítě CEMeNt
c. Astrofotografie
Vizuální pozorování meteorů je vhodné provádět výhradně v době maxima některého meteorického roje.
Takových rojů v průběhu roku s podílem jasných, dobře zaznamenatelných meteorů pro úplné začátečníky je
pouze několik – lednové Quadrantidy, dubnové Lyridy, srpnové Perseidy, listopadové Leonidy a prosincové
Geminidy. Pozorování vizuálně je zde pouze jako vhodný doplněk pro začátečníky – kteří tak mají jedinečnou
příležitost získávat data delší dobu přímo pod noční oblohou, čímž se zájemci mohou dobře seznámit s noční
oblohou, prací s mapou a podílet se na přípravách celého systému pozorování, který příprava vyžaduje. U
tohoto pozorování je doporučeno provést realizaci opakovaně, protože obloha se v průběhu roku mění a
poznání souhvězdí a orientaci na obloze je nutno provádět v různých ročních obdobích znovu.
Ostatní vybrané pozorovací metody využívají především astronomickou techniku, která se použivá
v rámci projektu, tedy televizní kamery sítě CEMeNt, DSLR a CCD kamery (allsky kamery, CANON EOS
1200D) a data získaná za jasných nocí uložených na počítačových serverech.
Všechny vybreané metody vychází z toho, že nejsou nutná systematická pravidelná pozorování přímo
v noci pod oblohou. Žáci mohou pracovat s napozorovanými daty z jasných nocí jiných pozorovatelů. Žáky by
měl získat představu, jak se v daném oboru data zpracovávají. Prakticky si pozorování může vyzkoušet za
použití techniky na nejbližší hvězdárně, formou odborné stáže. V současné době je poměrně značný problém
při práci se žáky v terénu pořádat časté pozorovací akce, jednak z důvodu počasí a také na podobné aktivity
nemají většinou žáci moc času. Vizuální pozorování si může následně žák ověřit za pomoci televizních kamer

sítě CEMeNt. S ohledem na to, že se jedná o pozorování, které je nutno již provádět se znalostí noční oblohy a
pochopení základních vztahů na ní, je vhodné, aby žáci a studenti absolvovali nejprve vizuální pozorování.
Astrofotografie je také vhodným doplňkem výuky. Každý žák nebo student dnes vlastní mobilní telefon,
kterým pořizuje snímky svého okolí a často ho již ani nezajímá jak to funguje. Klasická astrofotografie
využívající film byla podstatně složitější a každý astronom musel mít pro pořizování snímků alespoň základní
představu, jak na sebe jednotlivé operace navazují. V tomto směru je astrofotografie ideální doplňkem výuky.
Žáci se naučí chápat základní vztahy mezi jednotlivými operacemi při zpracování snímků a také, jak funguje
světlo, které astronomické přístroje přijímají.

Metodický list 1.: Pozorování meteorů
Vzdělávací oblasti:
Zeměpis, Přírodopis, Fyzika
Vyučovací předmět:
Volitelný s dotací 1 hod./týdně
Klíčová slova:
Země, Sluneční soustava, atmosféra, meteorologie, malá tělesa Sluneční
soustavy, komety, planetky, meziplanetární hmota, přeměna energie, kráter, život
Očekávané výstupy žáků:
Využije získané informace pro další vzdělávání.
Klíčové kompetence:
• Kompetence k učení:
Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení.
• Kompetence k řešení problémů:
Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky.
• Kompetence komunikativní:
Rozumí různým typům textů a záznamů, přemýšlí o nich a tvořivě je využívá ke svému rozvoji.
• Kompetence sociální a personální:
Přispívá ke spolupráci a diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy.
• Kompetence občanská:
Chápe základní principy, na nichž spočívají přírodní zákony a další souvislosti.
Pomůcky:
• Učební list – UL 1a pro 6. – 9. ročník
• Pracovní list – PL 1a pro 6. – 9. ročník
• Metodický list – ML 1a pro 6. – 9. ročník
• Učebnice
• Dataprojektor a notebook
Organizace vyučování a metody práce:
• Řízený rozhovor
• Řízená diskuze
• Individuální práce a pozorování
• Aktivní poslech
• Prezentace

Popis činnosti v hodině
Činnost učitele
Výklad a prezentace na téma:
Od „padající hvězdy“ k meteoru
• Původ meteoroidů ve Sluneční soustavě
• Meziplanetární hmota a její projevy
• Chování meteorů v atmosféře
• Rozlišení rojových a sporadických meteorů
• Dopady těles na povrch planet
• Význam meteoritů
Zadání úkolu č. 1
Jaké meteority dopadly ve vašem kraji
- vytvořte seznam (podle dostupných zdrojů na internetu)
Výklad a prezentace na téma:
Pozorování meteorů
• Vizuální a teleskopické pozorování
• Fotografické a videopozorování
• Radarové a rádiové pozorování
• Orientace na obloze a v mapě
• Vícestaniční pozorování
• Způsoby záznamu a zpracování napozorovaných dat
Zadání úkolu č. 2
Sestavte plán pozorování na nejbližší čtvrtletí – vyberte aktivní
meteorické roje a připravte si orientační mapku s vyznačením radiantů
Výklad na téma:
Vizuální pozorování meteorů
• Pozorovací podmínky
• Orientace na noční obloze
• Pravidla vizuálního pozorování meteorů – organizace pozorování
• Pomůcky pozorovatele
Zadání úkolu č. 3
Příprava pozorování
Pomůcky pozorovatele - kontrola
Vlastní pozorování – orientace na obloze a určení
pozorovacích podmínek (oblačnost, mhv)
Záznam pozorování
Vyhodnocení s žáky
Výklad na téma:
Zpracování napozorovaných údajů
Vliv pozorovacích podmínek
Chyby pozorovatele
Interpretace výsledků

Činnost žáka
Aktivní poslech

Individuální práce
Aktivní poslech

Individuální práce
Aktivní poslech

Individuální práce

Aktivní poslech

Řízená diskuze
Shrnutí – myšlenková mapa:
• Prokázání aktivity meteorického roje
• Chyby při pozorování a při záznamu pozorování – základy vědecké
metody
Vyhodnocení:
Klasifikace nejlepších

PRACOVNÍ LIST: POZOROVÁNÍ METEORŮ
PRAKTICKÝ ÚKOL
1. Nakresli schéma průletu meteoru atmosférou Země a popiš jeho rychlost na vstupu při
letu z různých směrů sluneční soustavy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEMATICKÉ OTÁZKY
Své odpovědi, které považuješ za správné, zakroužkuj
2) Co je to meteor?
a) Světelný jev v atmosféře
b) Těleso dopadlé na povrch planety
c) Těleso obíhající kolem Slunce
3) Ve kterém státě byl jako první nalezen meteorit po vyhodnocení fotografie?
a) USA
b) Kanada
c) Česká republika
4) Měření drah meteorů atmosférou se provádí
a) pomocí sítě GPS
b) vícestaničním pozorováním ze zemského povrchu
c) pomocí družic na oběžné dráze
5) Co musí ovládat bezpečně pozorovatel meteorů především?
a) dráhy meteorů ve sluneční soustavě
b) dráhy napozorovaných meteorů z předešlých pozorovacích nocí
c) polohy jednotlivých hvězd na obloze a jejich jasnosti

Návod na vizuální pozorování meteorů
Návod na pozorování meteorů rozváděný v následujících řádcích odpovídá stejnojmenné příručce, vydané
v r. 1993 Sekcí MPH ČAS. Jejím autorem je doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc., a opírá se o celosvětový standard
IMO (International Meteor Organization).
Obecně lze říci, že lidské oko neumožňuje získat významně přesná data (chyby mohou vznikat např. únavou,
nedostatečným cvikem, nesprávnou metodikou), ovšem při získání rozsáhlého materiálu a ještě ve spojení se zákresy, lze
po pečlivém zpracování napozorovaného materiálu získat hodnověrnou kvalitu. Požadované množství dat obvykle
získáme během kontinuálního pozorování stabilní pozorovatelské skupiny a nejlépe ještě v rámci kampaní s jasným
zadáním. Individuální a nárazová pozorování se často potýkají s tak velkými chybami, že je nelze ve výsledných
souhrnech uvádět, takové pozorování by mělo být především pro získání představy o nárocích na pozorovatele a metodiku
a pro porovnání získaných dat.
Popis spatřeného meteoru vede k určení rojové příslušnosti a frekvence roje (tzn. stanovíme počet meteorů za
jednotku času – obvykle za jednu hodinu), dalším údajem je populační index, který říká, jak se mění počet meteorů podle
jejich jasnosti (obvykle je změna jasnosti o velikosti 1 mag). Tyto údaje vedou k určení hmotnosti částic meteorického
roje, jeho hustoty a dalších charakteristik. Pro co nejvyšší přesnost výsledné frekvence a populačního indexu je nutné
zajistit další údaje o pozorovacích podmínkách (poměr oblačnosti a jasné oblohy, mezní jasnost hvězd ve sledované
oblasti, výška radiantu nad obzorem atd.), samostatnou kapitolu tvoří již zmíněná osobní kvalita pozorovatele a též
okolnosti pozorování ve skupině – např. ovlivňování hlášených údajů „kopírováním“ hlášení podle zkušenějších
pozorovatelů. Zde striktně musíme dodržovat postup hlášení zapisovateli tak, že při skupinovém pozorování nejprve hlásí
údaje méně zkušení pozorovatelé, jejich zákres a hlášení v případě spatření společného meteoru se porovnávají a
kontrolují až dodatečně.
Pokud skupina pracuje bez zapisovatele, zaznamenává si pozorovatel údaje zcela samostatně. Pokud je žádoucí
provádět i zákresy meteorů (např. u málo prozkoumaných rojů nebo při hledání rojů nových), dochází zde k časovým
prodlevám, které se projevují zjištěním nižších frekvencí. Proto je důležité správně posoudit čas potřebný k jednotlivým
zákresům a při výpočtu frekvence uvádět čistý čas pozorování.
Při vyšších frekvencích rojů (např.jako tomu bylo při návratu Perseid nebo Leonid) se zákresy nedají stíhat a
záznam je pak omezen na krátký interval (pozorování v čase od-do) a dále na určení rojové příslušnosti a jasnosti
spatřeného meteoru (u bolidů je nadále žádoucí uvést přesný čas přeletu, jeho dráhu a další okolnosti pozorování).
Samostatný problém představuje záznam „fyziologického“ meteoru, který vniká například při únavě, mrknutím,
oslněním a podobně. Tento „duch“ nemá s meteorem nic společného a lze ho spolehlivě identifikovat při skupinových
pozorováních. Pozorovatelé – duchaři jsou při pečlivém porovnání údajů dobře rozpoznatelní (např. jim neustále meteory
létají jedním směrem, se stejnou jasností apod.).
Vizuální pozorovatel obvykle při pozorování leží (na lehátku, podložce), je přiměřeně oblečen a připraven na to,
že se přibližně hodinu bude dívat na pozorovací oblast ve výšce kolem 50° nad obzorem a jen po spatření meteoru
provede jeho záznam nebo zákres do připraveného formuláře a mapky. Pozorovací stanoviště by nemělo být rušeno světly,
neměla by výhledu pozorovatele stínit zástavba či porosty a další terénní překážky, zdroje prachu nebo vlhkosti (mlha)
jsou rovněž nežádoucí.
Pokud je skupina doplněna zapisovatelem, pozorovatel údaje ke spatřenému meteoru hlásí zapisovateli a sám se
pak věnuje pouze zákresu. Podle situace tedy potřebuje podložku pro zápis a zákres, pravítko, měkkou tužku, stopky a
neoslňující světlo nejlépe červené barvy. Místo zápisu lze rovněž využít diktafon nebo magnetofon, časoměrné zařízení
lze doplnit sítí tastrů (spínačů), které po stisknutí pozorovatelem zaznamenají časový okamžik, který např. počítač může
dále evidovat a zapisovatel k času doplní příslušnou událost. Nezapomeňte, že rosa je nepřítel kreslení a dále že není nic
veselejšího než větrem nad noční loukou hnané mapky a protokoly. Být dobře připraven, znamená mít i rezervní tužku,
pravítko a baterku, případně si tyto upravit tak, aby se daly přivázat k podložce.
Zakreslování vizuálních meteorů provádějte výhradně do Gnomonického atlasu Brno 2000.0, který je
mezinárodním standardem IMO a který lze objednat na adrese: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, Kraví hora,
616 00 Brno. Atlas obsahuje souhvězdí a hvězdy s vybranými srovnávacími jasnostmi, oměřování meteorů je pak možné
pravítkem a udává se souřadnice počátku a konce meteoru v mm.
Korekce pozorování se provádí pomocí charakteristik pozorovacích podmínek – mezní hvězdná velikost (mhv) a
procento oblačnosti v pozorované oblasti. Na stránkách IMO lze najít pro určení mhv standardní pole pro počítání hvězd a
příslušné převody počtu na mhv. Pole je obvykle vymezeno trojúhelníkem z jasných hvězd a počítá se každá viditelná
hvězda v tomto trojúhelníku a pozorovatel si vybírá takový trojúhelník, který je nejblíže pozorované oblasti. Pokud
pozorování ruší Měsíc, oblačnost nebo pozemní světla a mhv je jasnější 5,0 mag, pak takové pozorování bývá z databáze
pozorování vyřazeno (nejde-li ale např. o sledování mimořádné aktivity), chyba v odhadu mhv vede totiž k chybě určení
frekvence.
Pozorovanou oblast volíme obvykle tak, aby její střed ležel ve výšce 50 ° nad obzorem a ve vzdálenosti 30 ° od
radiantu. Nezapomeňte, že se obloha během noci otáčí, a proto je dobré připravit si další sousedící mapky.

U spatřeného meteoru zaznamenáváme:
• Čas přeletu (při vysoké frekvenci se udává pouze interval od-do) v UT, SEČ
• Určení k roji (pokud není zakreslen)
• Maximální jasnost s přesností 0,5 mag (podle srovnávacích hvězd)
• Výskyt stopy meteoru (v sekundách)
• Barva
• Rychlost (úhlovou) za sekundu
• Délka (v obloukových stupních)
• Poloha mezi hvězdami (vyžaduje dokonalou orientaci)
• Ocenění při zákresu (1- nejlepší zákres, 2- běžná přesnost
Pozor! Původní metodika v ČR postupovala při ocenění obráceně.
• Poznámka

zákresu,

3-

nejistý

zákres)

Zákres meteoru v mapce provádíme vždy podle pravítka. Na nakreslenou čáru podle dráhy spatřeného meteoru mezi
hvězdami umístíme krátkou kolmou úsečku v místě jeho začátku a šipku v místě konce. Tím je dán i směr letu. Dále
uvedeme k šipce pořadové číslo meteoru (podle protokolu nebo podle oznámení zapisovatelem). Při větší hustotě zákresů
v mapce je dobré doplnit číslo meteoru ještě jedno do závorek v počátku nebo začít kreslit na nové mapce, aby nedošlo k
záměně či k problémům se směry.
Meteor stacionární kreslíme jako kolečko s křížkem uprostřed a pořadovým číslem. Je to meteor velmi krátký a jeho
dráha se promítá na obloze tak, že letí přímo proti pozorovateli. V takovém případě je obtížné určit směr letu, zde se
pozorovatelé mohou lišit.
Při vysokých frekvencích (a přeji Vám je zažít) nemůžeme stihnout zakreslovat, natož hlásit, celou výše uvedenou řadu
údajů. Zapisovatel udává pouze čas intervalu a zaznamenává v něm meteory rojové a ostatní, jejich jasnost, případně
stopu. Při velmi vysoké frekvenci se hlášení omezuje na vybranou oblast na obloze, tzn. obvykle volíme čtyřúhelník
hvězd (např. typu Pegasův čtverec).
V každém případě je nutné dělat přestávky a protáhnout se, přestat namáhat oči, unavený či klimbající pozorovatel
významně snižuje kvalitu pozorování. Je to příležitost připravit občerstvení, posunout film ve fotoaparátu či přestavit
kameru.
Zpracování pozorování se řídí metodikou IMO, pozorování je zařazeno do databáze světových pozorování
prostřednictvím zadání napozorovaných dat ve standardizované podobě do webového formuláře na ww.imo.net.

Metoda vizuálního počítání meteorů bez zakreslování drah
Příprava na pozorování
Předpokládáme, že se skupina pozorovatelů přesune na vhodné pozorovací stanoviště, které je jim známé,
bezpečné a umožňuje nerušené pozorování noční oblohy. Nejlépe asi 1 hod. před pozorováním, lépe ještě za denního
světla. Učitel seznámí žáky s cíli pozorování, organizací pozorování a pozorovacím postupem.
1. Cíle pozorování – plán na nadcházející pozorovací noc
2. Rozdělení rolí – pozorovatelé a zapisovatel (časoměřič) učitel zastává roli podpory žáků během pozorování
3. Vysvětlení podmínek pozorování – orientace v mapce, roj a předpokládaný pohyb meteorů, pohyb/rušení Měsíce,
zástavbou a světly, meteorologická situace
4. Pozorovací postup
a. Přidělení kódu pozorovatele (číslo)
b. Přidělení mapky – seznámení s polohou radiantu, souhvězdími, srovnávacími hvězdami pro určení mhv
Zapisovatel si sestaví seznam pozorovatelů a seznámí se s pořadím zápisu údajů
c. Poloha Měsíce a planet – změna během pozorovací noci/intervalu
d. Způsob identifikace rojového meteoru – délka meteoru a vzdálenost radiantu, směr letu meteoru
e. Ostatní roje, sporadické meteory
f. Pořadí hlášených údajů u spatřeného meteoru (pokud nezakreslujeme jeho dráhu do mapky)
i. Stop! Číslo pozorovatele
ii. Roj
iii. Jasnost (na 0,5 mag) – porovnáním s okolními hvězdami, planetami
iv. Stopa (trvání v sekundách – pokud byla)
v. Barva
vi. Rychlost (v obloukových stupních za sekundu)
vii. Délka (v obloukových stupních)
viii. Poznámka – např. zjasnění, výbuch, rozpad na více částí apod.
g. Pomůcky pozorovatele – mapka v krycí fólii a podložka s klipsem, baterka (červené světlo), lehátko,
karimatka – pozorovatel bude muset vydržet nejméně hodinu pozorovat – musí být v teple a chráněn před
světlem a větrem.
h. Pomůcky zapisovatele- formuláře se seznamem pozorovatelů, časomíra se správným časem – např.
radiobudík s DCF), psací potřeby a baterka (červené nebo tlumené světlo), stolek a židle - musí být
v teple a chráněn před světlem a větrem.

Vlastní pozorování
1. Pozorovatelé a zapisovatel zaujmou své pozice, zapisovatel ověří připravenost pozorovatelů. Učitel může pomoci
s orientací na obloze a v mapce, opakováním pozorovacího postupu. Vysvětlí jasnosti srovnávacích hvězd a
pomůže s jejich identifikací. Vysvětlí úhlovou délku a rychlost. Jako vzorový příklad lze využít přelétající letadlo
nebo družici.
2. Jednotliví pozorovatelé se zorientují na obloze a určí mhv a podíl oblačnosti
3. Zapisovatel pak uvede tyto okolnosti pozorování u jednotlivých pozorovatelů a zahájí jejich pozorovací interval –
zapíše čas začátku pozorování.
4. Pozorovatel oznámí spatření meteoru výše popsaným způsobem a zapisovatel zaznamená nahlášené údaje.
Ostatní pozorovatelé nesmí rušit hlášení.
5. Pokud se stane, že je např. spatřen meteor více pozorovateli, nebo letí více meteorů těsně po sobě, musí si to
zapisovatel zorganizovat tak, aby v zápisech do protokolu nevznikly zmatky – společné meteory, časy, chybějící
údaje. Zde může učitel pomoci s organizací hlášených údajů. Prioritou je vždy čas, rojová příslušnost a
jasnost!
6. Je vhodné dělat přestávku po každé hodině pozorování v délce 10 - 15 min.
7. Získané záznamy je vhodné zkontrolovat např. o přestávce skupiny pozorovatelů a zpracovat při nejbližší možné
příležitosti, dodatečné úpravy nejsou přípustné.
Pozorovací podmínky – tedy oblačnost a mhv by měl pozorovatel hlásit vždy po každé změně na obloze nebo své
přestávce.

Zpracování
Časté chyby jsou ve špatném odhadu jasnosti a rojové příslušnosti, při stanovování pozorovacích podmínek.
Zpracování dat spočívá ve vyřazení neúplných nebo nečitelných záznamů a v sestavení přehledu podle metodiky IMO viz
ww.imo.net.

Pozorování meteorů televizními kamerami sítě CEMeNt
EDMOND (European viDeo MeteOr Network Database) je databází drah meteoroidů, která je založena na přesných
datech pořízených videokamerami. Je výsledkem široké mezinárodní spolupráce mezi národními video sítěmi, které jsou
spojeny v nadnárodní video síti EDMONd (European viDeo MeteOr Network) a IMO VMDB (International Meteor
Organization Video Meteor Database). V současné době sestává
EDMONd z následujících národních sítí (v abecedním pořadí):
BOAM (French amateur observers France BOAM network / Base
des Observateurs Amateurs de Météores), BOSNET (Bosnian
Network), CEMeNt (Central European Meteor Network,
přeshraniční video síť Českých a Slovesnkých pozorovatelů), HMN
(Hungarian amateur observers, Hungarian Meteor Network / Magyar
Hullócsillagok Egyesület), IMTN (Italian amateur observers in
Italian Meteor and TLE network), PFN (Polish Fireball Network /
Pracownia Komet i Meteorów, PkiM), SVMN (Universita
Komenského v Bratislavě, Slovak Video Meteor Network), UKMON
(British amateur observers, UK Meteor Observation Network), UA
Meteors (Ukrainian Meteor Network) a z izolovaných pozorovatelů
v Srbsku, Finsku a Lotyšsku.
Amatérské stanice (jedná se všechny národní sítě s výjimkou
SVMN) používají citlivé analogové CCTV kamery založené na CCD čipech Sony (1/2″ ExView HAD, 1/3″ Super HAD)
s běžným rozlišením 720x576 pixelů a s varifokálními objektivy s ohniskem 3-8 mm a světelností mezi f/0,8 a f/1,4.
Většina stanic využívá pro snímání a zpracování dat software UFO Tools (SonotaCo, 2009), síť HMN (Hungarian Meteor
Network) a nadnárodní síť IMO VMDB (International Meteor Organization Video Meteor Database) využívá software
MetRec (S. Molau, 1999). Typický rozměr zorného pole stanic je kolem 70° v horizontálním směru. V této konfiguraci
jsou stanice schopné zachytit meteory jasnější jak +2,5m, což ovšem také záleží na kombinaci výkonu kamery a místních
podmínkách (světelné znečištění, nadmořská výška, atd.).
Pro finální zpracování se využívá software UFO Tools (UFOAnalyzer, UFOOrbit, UFORadiant), přičemž data ze
stanic využívajících MetRec se převádí do formátu použitelného ve výše uvedeném balíku.

Rádiové odezvy videobolidů
Meteory je možno sledovat také radarem. Spojení těchto dvou aktivit využívá síť stanic SID monitoringu. Ukázka
zachyceného bolidu a jeho radiového záznamu ze stanic Kroměříž a Vsetín je níže. Využití obou metod je vhodné pro
ukázku využití levných televizních kamer a přijímacího zařízení, které lze snadno postavit i doma.

Bolid 20121129_221014

Spektroskopie meteorů
V astrofyzice je problém zkoumat kosmická tělesa přímo, nejdůležitějším zdrojem informací o těchto tělesech je
proto jejich elektromagnetické záření. To pak v interakci se vzorkem dá spektrum, které je pro každý prvek typické a
originální. Spektroskopie meteorů je zajímavou vědní disciplínou, která nám umožní zkoumání chemického složení
meteoroidů, které vstoupí do atmosféry Země. Zároveň je však jejich hmotnost příliš nízká na to, aby tělísko přežilo
průlet atmosférou a následně bylo analyzováno v laboratořích jako meteorit.
Analýzu meteorů je pak možné provádět dvěma způsoby, pomocí spektrálního hranolu nebo mřížky. Zaznamenání
spektra je pak možné také dvěma způsoby, a to fotografickou metodou (fotoaparát, fotografická komora) nebo video
technikou (CCTV kamera).

Vhodným vybavením je CCTV kamera VE 6047 EF/OSD. Kamera je vybavena CCD čipem Sony ICX
673AKA s rozlišením 976×572 (horizontálně x vertikálně) pixelů, přičemž díky použitému objektivu Tokina (1/3“,
varifokální objektiv 3-8 mm s F/0.98) je efektivní rozlišení kamery 720×576 pixelů (běžný PAL D1 signál). Citlivost
kamery je 0,002 lx v BW režimu, což běžně umožňuje zaznamenat hvězdy o limitní magnitudě +5,0 mag, nejslabší
zaznamenané meteory pak jsou kolem +2,5 mag. Dále má kamera instalován holografický film - mřížku s rozlišením 500
čar na mm. S použitím popsaného vybavení je nutné, aby meteor, který bude rozložen na spektrum, měl jasnost alespoň 2,0 mag. Spektrální citlivost kamery pak umožňuje zaznamenat spektrum v rozsahu od 300 do 900 nm, tedy bude možné
zaznamenat veškeré hlavní emisní čáry prvků, které se běžně vyskytují v meteoroidech (železo, vápník, sodík, hořčík,
kyslík, mangan, chrom, atd.). Ve spojení s uvedenou difrakční mřížkou pak dosahuje rozlišení spektra meteoru zhruba 3,8
nm/pixel.
Ukázka spektra meteoru z noci z 25. na 26. července (26. 7.
2014 v 0h 53m 19 s). Meteor měl jasnost -3 mag a podle
jednostaniční analýzy patři k roji alfa Capricornid (CAPds).
Doba trvání záznamu byla 0,3 s a spektrum bylo
zaznamenáno na celkem 12 snímcích, přičemž každý snímek
reprezentuje časový interval 0,04 s (PAL signál disponuje 25
snímky za sekundu). Pro analýzu byl vybrán snímek s
nejintenzivnějšími emisními čarami, označený jako FR12.
Analýza spektra ukázala, že nejjasnější emisní čára je
reprezentována Mg I tripletem (hořčík, nerozlišeno),
pozorovaná vlnová délka emisní čáry byla 5194 A
(Angströmu, 1 nm=10 A), přičemž laboratorní hodnota
vlnové délky tohoto tripletu je 5174 A. Druhou nejsilnější
emisní čarou je Na I dublet (sodík, nerozlišeno), pozorovaná
vlnová délka emisní čáry byla 5901 A (laboratorní vlnová
délka 5890 A). Obě tyto emisní čáry, stejně jako pozorované
emisní čáry Fe I (železo), Mn I (mangan), Ca I a Ca II (vápník), Si I a Si II (křemík), Cr I (chrom), Ni I (nikl) reprezentují
prvky obsažené přímo v tělese meteoroidu. Silná emisní čára O I (7775 A, laboratorní vlnová délka 7770 A), stejně jako
emisní čáry NI a N2 (dusík) pocházejí většinou z ohřáté atmosféry. Uvedené spektrum je kalibrováno pouze v ose
„x“ (vlnová délka), na ose „y“ je uvedena relativní hodnota intenzity, stejně jako není uvedena hodnota intenzity kontinua
a také není spektrum redukováno na citlivost čipu kamery VE6047EF/OSD.
Analýza v programu Vspec

Další podrobné informace najde zájemce na adrese http://cement.fireball.sk/

Metodický list 2.: Astrofotografie
Vzdělávací oblasti:
Zeměpis, Přírodopis, Fyzika
Vyučovací předmět:
Volitelný s dotací 1 hod./týdně
Klíčová slova:
Fotografie, Astrofotografie, Film, CCD chip černobílý a barevný, Pixel,
Rozlišení obrazu, Expozice, Noční obloha, Světlo a jeho povaha, Foton, Barevné filtry, Sluneční filtr,
Montáž dalekohledu, Ruční a motorický pohon dalekohledu.
Očekávané výstupy žáků:
Využije získané informace pro další vzdělávání.
Klíčové kompetence:
• Kompetence k učení:
Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení.
• Kompetence k řešení problémů:
Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky.
• Kompetence komunikativní:
Rozumí různým typům textů a záznamů, přemýšlí o nich a tvořivě je využívá ke svému rozvoji.
• Kompetence sociální a personální:
Přispívá ke spolupráci a diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy.
• Kompetence občanská:
Chápe základní principy, na nichž spočívají přírodní zákony a další souvislosti.
Pomůcky:
• Učební list – UL 1a pro 6. – 9. ročník
• Pracovní list – PL 1a pro 6. – 9. ročník
• Metodický list – ML 1a pro 6. – 9. ročník
• Učebnice
• Dataprojektor a notebook
Organizace vyučování a metody práce:
• Řízený rozhovor
• Řízená diskuze
• Individuální práce a pozorování
• Aktivní poslech
• Prezentace

Popis činnosti v hodině
Činnost učitele
Výklad a prezentace na téma:
Od „filmu k CCD chipu“
• Povaha světla
• Začátky fotografie
• Současná moderní technika
• Způsoby a metody získávání dat pro snímky
• Způsoby zpracování snímků a používaný software
• DSLR fotoaparáty a kompaktní fotoaparáty
• Nejvhodnější typy DSLR pro astrofotografii
Zadání úkolu č. 1
Zkuste zpracovat barevný snímek mlhoviny M42 pořízený dalekohledem
- vytvořte jej z dat nasnímaných astronomem během jasné noci
Výklad na téma:
Praktikum manipulace s astronomickou technikou
• Používaný software
• Pozorovací podmínky
• Orientace na noční obloze – hledání objektu
• Ostření fotoaparátu
• Pravidla pořizování expozice (typy pořizovaných snímků)
• Pomůcky pozorovatele

Činnost žáka
Aktivní poslech

Individuální práce
Aktivní poslech

Zadání úkolu č. 2
Vyfotografujte barevný snímek Slunce
Vyfotografujte barevný snímek Měsíce
Lze provádět i v době vyučování před školou
Vyhodnocení s žáky
Výklad na téma:
Zpracování napozorovaných dat
Vliv pozorovacích podmínek
Chyby pozorovatele
Interpretace výsledků

Individuální práce

Aktivní poslech

Řízená diskuze
Shrnutí – myšlenková mapa:
• Získaný výsledný „ostrý“ snímek Měsíce nebo Slunce
• Chyby při pozorování a při záznamu pozorování – základy vědecké
metody
Vyhodnocení:
Klasifikace nejlepších

PRACOVNÍ LIST: ASTROFOTOGRAFIE
PRAKTICKÝ ÚKOL
1. Zvolte vhodné expozice při použití DSLR fotoaparátu CANON EOS 1200D pro tyto objekty:
SLUNCE

MĚSÍC

PLANETY

NOČNÍ OBLOHA na nepointované montáži

NOČNÍ OBLOHA na pointované a řádně ustavené montáži

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEMATICKÉ OTÁZKY
Své odpovědi, které považuješ za správné, zakroužkuj
2. Jak velká je rychlost světla ve vakuu?
a) 250 000 000 km/s
b) 2 000 000 000 km/s
c) 299 792 458 m/s
3. V jakém rozmezí vlnových délek leží viditelné spektrum
elektromagnetického záření?
a) 400 - 750 nm
b) 4 - 7,5 m
c) 40 - 75 cm
4. Na jakou barvu je lidské oko nejvíce citlivé?
a) červená
b) zelená
c) modrá
5. Jaký rozdíl je při použití černobílého CCD čipu s barevnými filtry a barevného CCD čipu?
a) při černobílém čipu s filtry zůstane snímek černobílý
b) černobílý čip umožňuje získat lepší rozlišení
c) barevný čip umožňuje zkrátit expozici

Úvod do astrofotografie
Co je vlastně světlo?
Isaac Newton odvodil mnoho
zákonů optiky od předpokladu, že
světlo se chová jako tok malých
objektů – částic. Zároveň ale
Christiaan Huygens tvrdil, že světlo se
chová jako vlnění. Oba své myšlenky
podepírali výsledky experimentů a
zdály
se
být
správné.
Až
dvouštěrbinový
pokus
Thomase
Younga ukázal, že částice nemohou
být vysvětlením podstaty světla.

Interference

Další vývoj proběhl až
sepsáním Maxwellových
rovnic,
objevem
fotoelektrického
jevu
Albertem Einsteinem a později
Světelné vlny Zábrana se dvěma štěrbinami
Interferenční obrazec
popisem kvantové mechaniky. Díky
nim dnes víme, že světlo je projevem
elektromagnetické síly. Je přenášeno
elementárními částicemi -fotony, které se nechovají tak, jak jsme z našeho okolí zvyklí, ale mohou se chovat zároveň jako
vlna i částice. Fotony přenášejí energii, která je úměrná jejich frekvenci kmitání násobené Planckovou konstantou.
Takové fotony pak rozdělujeme do několika
skupin právě podle jejich vlnové délky
(převrácená hodnota frekvence).
Naše oči si navykly na viditelné světlo,
ale pomocí mnoha vynálezů dokážeme využívat i
jiné obory elektromagnetického záření. Pomocí
mikrovln si ohříváme jídlo, ale i telefonujeme.
Pomocí rentgenu na letišti detekují zbraně
v zavazadlech, pomocí infračervených diod
ovládáme naše televizory. I když jde o
významem vzdálené jevy, spojuje je právě
elektromagnetické záření – fotony. Všeobecně
platí, že na fotony vysokých energií se dobře hodí částicový popis, zatímco na nízkoenergetické záření popis vlnový
(například ne nadarmo se říká, že je radiové vysílání na krátkých vlnách atd.). Některé formy záření mohou být škodlivé,
jiné jsou neškodné. Naštěstí většinu těch škodlivých odstíní naše atmosféra, jako třeba ultra fialové záření, které může
způsobit až rakovinu kůže. Atmosféra nás však neochrání před zářením, které si vytvoříme sami. Například při výbuchu
atomové bomby vzniká velmi nebezpečné gama záření. Skrze atmosféru lze pozorovat viditelné světlo, část
infračerveného (je velmi efektivně blokované vodními parami) a pomocí radioteleskopů i rádiové záření.

Jak to bylo v minulosti?
Záznam obrazu byl odedávna jednou z nejdůležitějších vědeckých metod, jak uchovávat data. Bohužel největší
problém spočíval v zaznamenání obrazu - jedinou možností bylo jej od oka zakreslit. Již několik století před naším
letopočtem znali lidé princip dírkové komory, který pomáhal při záznamu obrazu například krajinářům. Jde o velice

jednoduchý princip. Vezmeme například krabici a na jedné stěně uděláme malou dírku. Na protější stěnu se nám pak
promítá převrácený obraz. Tento pokus si můžeme jednoduše vyzkoušet za
pomoci krabice. Je také možné k němu využít skutečný naexponovaný film.
Háček je ale v tom, že čím větší díru do krabice uděláme, tím bude
obraz více rozmazaný. Naopak pokud uděláme dírku moc malou, půjde nám
na stěnu světla tak málo, že skoro nic neuvidíme. Toto dilema se podařilo
vyřešit v polovině 16. století vložením čočky do této dírky. Čočka světlo
zkoncentrovala, díky čemuž mohla být dírka (čočka) větší a neutrpěla tak
kvalita obrazu.
Na první fotografické pokusy jsme si však ještě museli počkat.
Mezitím došlo k rozkvětu konstrukce dalekohledů, které fungují na stejném
principu jako dírkové komory s čočkami. Místo komory mají dalekohledy
tubus a místo dírky zase čočky. Projekční stěna je nahrazena další čočkou,
jež slouží jako okulár.
V polovině 19. století byla vynalezena
daguerrotypie, první verze fotografie. Záhy
také byla použita k záznamu obrazu Měsíce a
jedná se tak o první astrofotografii.
Vše je stejné jako při běžném použití
dalekohledu, až na to, že není použit okulár, ale
místo něho je za dalekohled do určité
vzdálenosti umístěna fotografická deska tak,
jako u dírkové komory. První fotografie byly
opravdu nedokonalé a dokumentují typické
vlastnosti skleněných fotografických desek,
například nízkou citlivost. Vždyť i velmi
svítivý Měsíc se musel exponovat 20 minut.
Další velkou nevýhodou byla skutečnost, že se velmi špatně dala měřit jasnost naexponovaných objektů. Nicméně
postupem času se fotografická technika vyvíjela a vylepšovala, až v 70. letech 20. století došlo k přelomovému vynálezu
tranzistoru a jeho využití v elektronice. Naplno tak našel uplatnění fotoelektrický jev, který popisuje převod mezi
elektrickým nábojem a elektromagnetickým zářením.

Efektivita (%)

Jak je tomu dnes?
Dnešní CCD kamery využívané v astrofotografii (Charge Coupled Device) mají miliony světlocitlivých
křemíkových buněk – pixelů. Ty velmi účinně
100
převádí světlo na elektrický signál (až stonásobně
efektivněji, než klasické fotografické desky). Díky
dnešní pokročilé číslicové technice je obraz ihned
CCD
po nasnímání k dispozici v digitální podobě a je
možné ho zpracovat pomocí sofistikovaných
10
softwarových metod. Další výhoda je, že na rozdíl
od fotografických desek reagují křemíkové čipy na
Digitální
světlo lineárně. To znamená, že prodloužím-li
fotoaparáty
expozici na dvojnásobek, dostanu i dvojnásobně
vyšší signál, což například u fotografických desek
1
neplatí.
Ale ani dnešní fotografická technika není
Fotografické
dokonalá. Rozlišení dnešních CCD kamer
desky
Oko
edosahuje možností otografických desek. Podobně
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je tomu i u dynamického rozsahu – jak velký
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světelný rozdíl dokáží zaznamenat. Další
Vlnová délka (µm)
problémy spojené s vlastnostmi křemíkové mřížky
se dají naštěstí odstranit pomocí speciálních postupů při zpracování obrazu.
Dnešní špičkové observatoře využívají té nejmodernější techniky k tomu, aby co nejvíce omezily i ty nejmenší
rušivé veličiny. Pomocí tekutého dusíku (-180°C) chladí kamery tak, aby co nejvíce omezily šum, který závisí na teplotě
čipu. Byla vyvinuta aktivní optika, jež téměř eliminuje rozmazání obrazu vlivem pohybu vzduchu v atmosféře. Využit je
k tomu laserový paprsek, který vytvoří umělou hvězdu, podle níž se přizpůsobí tvar zrcadla do potřebného tvaru.
Vývoj v tomto odvětví jde neustále kupředu a již nyní jsou známé nové typy materiálů umožňující vyšší účinnost
a přesnost čipů.
Podrobnější informace k astrofotografii najdou zájemci na
http://www.astro.cz/clanky/multimedia/astrofotografie-pro-zacatecniky.html

