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PŘEDSTAVENÍ 
PROJEKTU 

OBLOHA NA DLANI 



Cíl projektu 
Hvezdáreň v Partizánskom a Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. v rámci 
projektu zkvalitňují infrastrukturu pro specifické vzdělávání a také 
připravují inovativní vzdělávací programy nejen pro žáky a studenty, ale 
i pro veřejnost. 
 
Kromě toho projekt přináší celou řadu akcí a přílešitostí pro další 
vzdělávání, umošňuje přístup k novým technologiím, vytváří podmínky 
pro systematické vzdělávání a také paletu nových inovativních 
experimentálních programů pro školy. 



Historie projektu 

Příprava projektu od roku 2008 
Zahájení projektu 09/2010 (odklad - původně 07/2010) 
Předpokládaný konec 03/2013 
Každý z partnerů klade důraz na jiné aktivity 
SR – vizualizace přírodních jevů – planetárium 
ČR – experimentální programy a kosmické technologie 



Webové 
stánky 
projektu 

www.oblohanadlani.eu 



Web projektu – dobrý 
zdroj informací 

Odborné články, výstupy, pozvánky, informace o 
akcích, fotogalerie, nabídky, informace o partnerech aj. 





Vzdělávací materiály, články 

http://www.oblohanadlani.eu/userfiles/dokumenty_cz/brozurka-pribehy_kosmickych_technologii.pdf
http://www.oblohanadlani.eu/userfiles/dokumenty_cz/sbornik_kosmonautika_2011-web.pdf
http://www.oblohanadlani.eu/userfiles/dokumenty_cz/infobrozura-LV-OnD-web.pdf


Nabídka projektu 

PRO ŠKOLY: 
• možnost návštěvy akcí určených školním skupinám (bezplatně) 

zapojení školních tříd do evaluace experimentálních programů – pro 
vaše žáky či studenty přistavíme zdarma autobus (již realizováno) 

• využití přednášek s tématikou kosmických technologií 
• programy s využitím přenosného digitálního planetária pro školní 

skupiny 
• návštěvu akcí určených pro veřejnost (mezigenerační a přeshraniční 

kontakt) - samostatná práce s moderní astronomickou technikou 
(Kurzy praktických pozorování) 

• využití webových stránek projektu k výuce, vzdělávání a rozvoji 
svých zájmů 

• zajímavé výstavy – orientované na kosmonautiku, ale jsme schopni 
nabídnout i řadu dalších výstav z jiných projektů 

• účast na akcích pro pedagogy – semináře, kurzy apod. 
• využití programů a materiálů ve výuce, aj. 



Nabídka projektu 
PRO ŽÁKY A STUDENTY: 
• individuální podporovaná účast na vzdělávacích seminářích či 

kurzech praktických pozorování (díky projektu hradíme případné 
ubytování a zajišťujeme a hradím stravu v rámci akcí 

• využití zpracovaných a dostupných vzdělávacích materiálů na 
webových stránkách projektu, zejména pak rubriky 

• aktivně se zapojit do projektu návrhem či zpracováním fyzikálních 
experimentů pro aktivitu Laboratoř vědomostí případně využití své 
schopnosti programovat pro program věnovaný robotice 

• využití programů a materiálů ve výuce, aj. 



Co připravujeme 

• Akce s digitálním planetáriem v ČR (3 dny) – 05/2012 
• Přednášky na školách – Příběhy kosmických technologií 

– 04/2012, 10/2012 
• Evaluační akce k experimentálním programům (10/2012 

(?) 
• Seminář v rámci aktivity KPP – Podivné hvězdy (Jankov 

vršok, SR) – 05/2012 
• Seminář v rámci aktivity KPP – Astronomická pozorování 

ve výuce a vzdělávání (Horní Bečva, ČR) – 09/2012 
• Vzdělávací seminář Kosmické technologie – automaty 

versus člověk – (Hvězdárna Valašské Meziříčí, ČR) – 
11/2012 



Dotazy? 

www.oblohanadlani.eu 
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