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BT 5 

Technická oblast vzdělávání   

Cílová skupina:  ZŠ – druhý stupeň  
Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 15 

Cíl I: 
 

Zrcadlové bludiště na Petříně Cíl II: 
 

Letiště Václava Havla 

Adresa: 
 

Petřínské sady  
Praha 1 - Malá Strana  
118 00 
http://www.pis.cz  

Adresa: 
 

Letiště Praha, a. s. 
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6  
http://www.prg.aero/cs/  

Popis: 
Max. 200 znaků 

Z venku připomíná miniaturní hrad. Jde o typický 
příklad petřínské magie, provozované zde ke konci 
19. století Klubem českých turistů. Zrcadla 
propojená v důmyslný systém vytváří tunely 
napříč Petřínem.  
 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Letiště Praha, a. s., je provozovatelem 
nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v 
České republice. Ročně letiště odbaví mezi 11 
– 12 milióny cestujících. Ti mají v průběhu 
roku k dispozici nabídku kolem 50 leteckých 
společností spojujících Prahu přímou linkou se 
zhruba 130 destinacemi po celém světě. 
Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a 
další desítky společností pak zajišťují 
charterovou přepravu. Letiště 
zaměstnává  přes 2000 zaměstnanců, dalších 
odhadovaných více než 15 000 lidí 
zaměstnávají firmy působící na letišti či 
navázané na jeho provoz. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technick
é oblasti 
Max. 200 znaků 

Osobní zkušenost a nové informace zaměřené na 
optiku v reálném životě. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Žáci se seznámí s moderními způsoby dopravy 
a přepravy osob, a nákladů. Budou díky 
osobní zkušenosti znát novou, atraktivní 
techniku a současně získají informace o 
životním prostředí. Atraktivní prostředí letiště 
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považujeme za motivační prvek. Seznámí se 
s širokým spektrem pracovních profesí, 
seznámí se s prostředím, ve kterém by 
v budoucnu mohli sami pracovat, pokud 
budou studovat podobně zaměřené obory. 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 
 

FYZIKA: 

vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla 
ve vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění 
Slunce a Měsíce; zobrazení odrazem na 
rovinném, dutém a vypuklém zrcadle 
(kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou 
a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého 
světla hranolem. 

Jaké učivo je v cíli řešeno FYZIKA: 
pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb 
přímočarý a křivočarý, třecí síla – smykové 
tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi. 

Příprava před exkurzí 
 

Učitel provede výklad výše uvedeného učiva. 
 

Příprava před exkurzí 
 

Vyhledání dalších velkých letišť v Evropě, 
vytvoření pořadí v množství odbavených 
cestujících 

Popis: 
 

Aby žáci pochopili, že návštěva labyrintu není jen 
zábavu, je nutné, aby samotná výuka učiva 
proběhla před exkurzí. Na ni je pak navázán 
program i závěrečná fáze. 

Popis: 
 

Žáci ve skupinách, které určí vyučující, 
vyhledají ostatní letiště na světě, vypíší 
základní údaje, a zjistí přepravní kapacitu. 
Společně na základě přepravní kapacity 
vytvoří celá třída žebříček letišť. 
Kontrola pro učitele zde: 
http://www.fly4less.cz/clanek/25-top10-
nejvetsi-letiste-sveta.html  

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva věže a jejích expozic Náplň samotné exkurze 
 

Jednodenní prohlídka expozice 
 

Popis: 
 

Žáci se v bludišti seznámí s úkazy, které probírají 
při výuce (zobrazení odrazem na rovinném, dutém 

Popis: 
 

Prohlídka bude za účasti pracovníka letiště 
(technika z oblasti leteckého průmyslu). Žáci 
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a vypuklém zrcadle, lom světla). Při prohlídce 
bude lektor, který principy optiky vysvětlí přímo 
na místě. 
 

se seznámí s technikou letecké dopravy: 
letadly, technickým zázemím, řízením 
letového provozu, zabezpečením letiště, 
logistikou. Na akci budou jako novináři, kteří 
hledají informace pro svůj článek na téma 
„Letiště Václava Havla“. V bodě č. 6 a 7 dle 
přílohy č. 2 se žáci seznámí pohyb 
rovnoměrný a nerovnoměrný; pohyb 
přímočarý a křivočarý, třecí síla (FYZ-teorie 
letu letadla, brzdění letadla, povrch dráhy) 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Vyplnění testu (varianta interaktivní nebo tištěný) Aktivity po exkurzi 
 

Diskuse – které profese na letišti pracují a v 
jakých provozech? 

Popis: 
 

Každý žák vypracuje test, který ve škole vyplní. Tím 
si ověří, zda si získané informace zapamatoval a 
v jakém rozsahu.  Je na rozhodnutí učitele, zda 
využije interaktivní formu, kterou nalezne zde: 
http://testy.nanic.cz/testy/fyzika/optika-7.-trida-
zs/  
Nebo tištěnou, která tvoří přílohu balíčku. 

Popis: 
 

Žáci budou diskutovat s učitelem, o profesích, 
které na letišti pracují o jejich náplni práce, o 
potřebném vzdělání, i o provozech, ve kterých 
jsou zaměstnání. Jako pomůcka poslouží 
plánek letiště a popis trasy, který žáci i učitel 
obdrží.   

Přílohy: Příloha č. IC – Test Přílohy Příloha č. IIC – Obrázek prohlídkové trasy + 
popis prohlídkové trasy 

Název profese, se 
kterou byli žáci v rámci 
akce seznámení: 
 
 
 
 

konstruktér Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

pracovník řízení letového provozu, 
pilot,  
záchranář, 
bezpečnostní technik,  
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Poznámky: 
 

Otevřeno: 

říjen, březen: po - ne 10h – 20h  

listopad – únor: po - ne 10h – 18h 

duben – září:  po - ne  10h – 22h  

Vstupné: 30,- dítě 

Poznámky: 
 

Vhodné zvolit termín daný letištěm z důvodu 
nižšího vstupného.  
Ceník vstupného: 
Trasa 2 a 5…..3750,- Kč/skupina 
Trasa 1 a 3…..3550,- Kč/skupina 
Trasa 4 ………..2050,- Kč/skupina 

 


