NABÍDKA POŘADŮ

PRO UČITELE ANGLIČTINY

Vážení učitelé anglického jazyka,
nabízíme vám možnost objednat si pořady promítané formou
celooblohové projekce v angličtině. Poskytneme vám texty pořadů
v české i anglické verzi před samotnou návštěvou Planetária tak, abyste
mohli připravit své žáky předem v rámci běžných vyučovacích hodin.
Propojení přírodovědného a jazykového vzdělávání během jediné návštěvy
Planetária ušetří váš čas a zefektivní výuku.
Texty pořadů v české a anglické verzi vám zašlou na vyžádání pracovnice
recepce Planetária: tel.: 596 994 950, info@planetariumostrava.cz

Sférické filmy:
Dobrodružná cesta k planetám
Svět korálových útesů		
Mars 1001 			
Cesta za miliardou hvězd		
Evropa pod Jižním křížem		
Fantom vesmíru 			
Pátrání po mimozemském životě

The Planets
Expedition Reef
Mars 1001
Journey to a Billion Suns
Europe to the Stars
Phantom of the Universe
Distant Worlds – Alien Life?

Sférický film je promítán v angličtině, živě moderovaná část je česky.
Minimální počet žáků pro projekci filmu plně v angličtině je 40.

THE PLANETS / DOBRODRUŽNÁ
CESTA K PLANETÁM
Planety budou nabízet pozemšťanům spoustu
vzrušujících zážitků. Horolozeci na Marsu budou
zdolávat strmé svahy údolí Valles Marineris a největší
sopky Olympus Mons. Výzkumníci Saturnu budou
prohledávat balvany v jeho prstencích a doletí až
do mrazivého království trpasličí planety Pluto.
Vydejte se s námi do těchto světů a prožijte
dobrodružnou výpravu plnou vzrušení a nových
objevů!
Země je zrnko prachu ve vesmíru
Živě moderovaná součást pořadu.
Meteory, komety, blízké a vzdálené hvězdy,
souhvězdí, Mléčná dráha, stavba naší Galaxie, poloha
Slunce v Galaxii, let Galaxií, cizí galaxie.

fyzika,
zeměpis
20 minut živě moderovaná část
28 minut sférický film v angličtině
planety, průzkum vesmíru,
orientace na noční obloze

EXPEDITION REEF / SVĚT
KORÁLOVÝCH ÚTESŮ
Vypravte se za tajemstvím‚ podmořského pralesa,
který patří k nejrozmanitějším, nejdůležitějším, ale
také k nejvíce ohroženým ekosystémům na naší
planetě. Poznejte překrásný svět korálových útesů
tvořený živočichy, na kterých přímo či nepřímo závisí
čtvrtina veškerého života v oceánech. Klimatické
změny, intenzivní rybolov a jiné ničení však pro ně
představují vážné nebezpečí.
Pohyb Slunce po obloze
Živě moderovaná součást pořadu.
Ukázka hvězdné oblohy, otáčení oblohy, Velký
a Malý vůz, Polárka, pohyb Slunce po obloze v našich
zeměpisných šířkách, pohyb Slunce nad rovníkem,
pohyb Slunce na zemských pólech, polární den a noc,
polární záře.

biologie, zeměpis
25 minut živě moderovaná
část v češtině
25 minut sférický film v angličtině
oceány, korálové útesy,
ekosystém, orientace
na obloze

MARS 1001
Vědci stále častěji hovoří o cestě prvních lidí na Mars.
Pokud k této misi opravdu dojde, bude potřeba
dopravit astronauty nejen na planetu samotnou, ale
také ji bezpečně vrátit zpět na Zemi.
Zažijte tedy první cestu mezinárodní posádky
na Mars, překonejte spolu s ní úskalí a překážky
meziplanetárního cestování a prožijte emoce prvních
kroků na jiné planetě! Vydejte se na dechberoucí
dobrodružství lidstva a odhalte tajemství červené
planety!
Jak vypadá vesmír
Živě moderovaná součást pořadu.
Slunce jako jedna z hvězd Galaxie, blízké hvězdy,
souhvězdí, poloha Slunce v Galaxii, let vesmírem,
místní skupina Galaxií, galaktické kupy, struktura
vesmíru.

fyzika
25 minut živě moderovaná
část v češtině
25 minut sférický film v angličtině
Mars, kosmonautika, život ve
vesmíru, orientace na noční
obloze

JOURNEY TO A BILLION SUNS
CESTA ZA MILIARDOU HVĚZD
Změřit vzdálenosti hvězd a vytvořit přesný model
našeho vesmírného okolí není vůbec lehké.
Astronomové k tomu využívají paralaktická měření,
sledování supernov a další metody. V tomto pořadu
se dostaneme do blízkosti cizích hvězd, uvidíme
zajímavé objekty a struktury Galaxie včetně
neprobádané temné hmoty. Součástí pořadu je
i stručná historie poznávání vesmíru.
Hvězdy a souhvězdí
Živě moderovaná součást pořadu.
Ukázka aktuálních souhvězdí na obloze, Velký a Malý
vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při
orientaci na obloze, planety a další tělesa Sluneční
soustavy aktuálně pozorovatelná na obloze, otáčení
oblohy.

fyzika
15 minut živě moderovaná
část v češtině
45 minut sférický film v angličtině
měření vzdáleností
ve vesmíru, struktura
vesmíru, stavba Galaxie

EUROPE TO THE STARS 		
EVROPA POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
V jihoamerickém Chile vysoko v Andách, byly
postaveny jedny z největších astronomických
dalekohledů na světě, které provozuje Evropská
jižní observatoř (ESO). Právě zde se vědci a technici
z několika států společně snaží porozumět vesmíru
a odhalit jeho tajemství. Existuje mimozemský život?
Co je ve středu naší Galaxie? Jak vznikl vesmír?
Severní a jižní hvězdná obloha
Živě moderovaná součást pořadu.
Ukázka severní hvězdné oblohy, souhvězdí
a nejjasnější hvězdy pozorovatelné z našich
zeměpisných šířek, planety na obloze, cesta na jih
a ukázka jižních souhvězdí, která jsou pro Evropany
neustále skryta pod obzorem.

fyzika
25 minut živě moderovaná
část v češtině
30 minut sférický film v angličtině
observatoř ESO, dalekohledy,
pozorování vesmírných
objektů

PHANTOM OF THE UNIVERSE
FANTOM VESMÍRU
Moderní astronomické přístroje umožňují vědcům
zkoumat galaxie vzdálené miliardy světelných let.
Přinesly nám převratné objevy týkající se hvězdného
vývoje, struktury vesmíru, jeho vzniku a stáří.
Nicméně největším překvapením bylo zjištění, že vše,
co jsme schopni zatím pozorovat, tvoří jen 5 % celého
vesmíru. Zbývajících 95 % je pro nás zatím neznámá
temná hmota a temná energie.
Pořad Fantom vesmíru ukáže, jak byla temná hmota
objevena a jak ji dnes zkoumáme v největší laboratoři
světa, ve Velkém hadronovém urychlovači v CERNu.
Navštívíme také nejcitlivější detektor světa ukrytý
hluboko v podzemí USA a představíme animace, jak
může temná hmota ovlivňovat chování hvězd i celého
vesmíru.
Hvězdy a souhvězdí
Živě moderovaná součást pořadu.
Ukázka aktuálních souhvězdí na obloze,
Velký a Malý vůz, polohy nejjasnějších
hvězd, role Polárky při orientaci
na obloze, planety a další tělesa
Sluneční soustavy aktuálně
pozorovatelná na obloze, otáčení
oblohy

fyzika
30 minut živě moderovaná
část v češtině
25 minut sférický film v angličtině
galaxie, temná hmota,
gravitace, orientace
na obloze

DISTANT WORLDS – ALIEN LIFE?
PÁTRÁNÍ PO MIMOZEMSKÉM
ŽIVOTĚ
Život na Zemi se začal vyvíjet před
3,8 miliardami let a téměř polovinu této doby
existoval v jednobuněčné podobě. Zkusme se
porozhlédnout i po jiných planetách, jestli by
i tam život mohl uspět. A co daleký vesmír? Kolem
kterých hvězd máme hledat vhodné planety a jakým
způsobem je třeba pátrat? Umíme si vůbec představit,
jak by mohly vypadat exotické formy života a jak
bychom s nimi komunikovali?
Hvězdy a souhvězdí
Živě moderovaná součást pořadu.
Ukázka aktuálních souhvězdí na obloze, Velký a Malý
vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při
orientaci na obloze, planety a další tělesa Sluneční
soustavy aktuálně pozorovatelná na obloze, otáčení
oblohy.

fyzika, biologie
15 minut živě moderovaná
část v češtině
46 minut sférický film v angličtině
planety u cizích hvězd,
život ve vesmíru

Kapacita Sálu planetária je 100 osob. Rezervace naleznete na našich webových stránkách
nebo je lze domluvit telefonicky.
Během vaší návštěvy se vám budou věnovat zkušení lektoři s dlouhou praxí v oboru
astronomie a s profesionálním přístupem.
V recepci Planetária je možné zakoupit knihy, pohlednice, meteority, různé dárkové
a upomínkové předměty.
Před návštěvou si můžete z našich webových stránek stáhnout a vytisknout pracovní
listy, které žáci vyplňují při prohlídce interaktivních expozic.
Pokud máte další dotazy, rádi vám na ně odpovíme telefonicky na čísle 596 994 950
nebo mailem info@planetariumostrava.cz

Planetárium Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO
K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava
www.planetariumostrava.cz

Jsme součástí Hornicko-geologické fakulty, VŠB – Technické univerzity Ostrava.

