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BT 1 

Technická oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 17 

Cíl I: 
 

Strojírna Litvínov Cíl II:  
 

Hvězdárna Most 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Hradní 577/2 , 434 01 Most 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Společnost STROJÍRNA Litvínov, působí od roku 
1999 ve strojním průmyslu v oboru konvenčního 
a CNC obrábění kovů do 20 tun. Provádí montáže 
technologických zařízení, strojní údržbu, 
renovace strojních dílců, výrobu svařenců, 
zhotovení projektové a výrobní dokumentace, 
svařování WIG-TIG, MAG (CO2). 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Hvězdárna v Mostě má kopuli o průměru 4,5 m a 
optimální kapacitu 14 dospělých návštěvníků. 
Hvězdárna je vybavena výkonným refraktorem 
typu Gustav Heyde (objektiv 100/1500 mm), 
který pochází z počátku 20. století s okuláry pro 
max. přiblížení pozorovaných objektů až 500x. 
Dalekohled je poháněn původním závažovým 
strojem, který umožňuje veřejnosti bez omezení 
pozorovat nastavené objekty hvězdné oblohy, 
pohyb je automaticky vyrovnáván 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Dochází k propojení teoretické výuky s praxí, což 
může žákům pomoci při konkrétní představě 
vyučované látky a tím zjednodušení pochopení 
daného učiva zlepšení přístupu k fyzice. Osobním 
kontakt s jednotlivými profesemi, který měli při 
samotné exkurzi, může nasměrovat a studium 
v daných technických oborech. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Fyziku, kterou žáci znají ze školních lavic, poznají 
také při ukázkách, které je ve hvězdárně čekají. 
Uvědomí si základní souvislosti při fyzikálních 
zákonech. 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

FYZIKA 
LÁTKY A TĚLESA 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

FYZIKA - POHYB TĚLES 

 pohyby těles – pohyb rovnoměrný a 
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  měřené veličiny – kontrola a měření 
výrobku 

POHYB TĚLES  

 pohyby těles – pohyby nástrojů a 
obrobků 

 gravitační pole a gravitační síla – těleso 
na jeřábu 

 třecí síla  - upnutí výrobku 

nerovnoměrný; pohyb přímočarý a 
křivočarý 

 gravitační pole a gravitační síla – přímá 
úměrnost mezi gravitační silou a 
hmotností tělesa 

 

Příprava před exkurzí 
 

Vyhledávání dat na internetu + přiřazování k 
profesím 
Práce ve skupině – 3-4 žáci 

Příprava před exkurzí 
 

Pracovní list s křížovkou 

Popis: 
 

Žáci obdrží spojovačku, kde budou spojovat 
obrázky strojních součástek a geometrickými 
útvary 

Popis: 
 

V rámci výuky rozdá učitel žákům pracovní list, 
kde vyplní.  

Přílohy: 
 

Příloha č. I A - Spojovačka Přílohy: Příloha č. II A – Pracovní list 

Náplň samotné exkurze 
 

Přímo ve strojírně budou žákům předvedeny 
jednotlivé strojní součástky a obráběcí stroje. 
Dále budou seznámeni s profesemi, které se 
stroji pracují. 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka technického vybavení, pozorování 
oblohy, promítnutí filmu. 

Popis: 
 

První zastávka bude v hale pro strojní obrábění 
výrobků do 5 tun. V této hale si prohlédnou 
součástky a budou si je moci osahat. Zde žáci 
povedou rozhovor a obráběčem CNC stroje, 
který je seznámí se svou prací i se vzděláním, 
které má. 
Součástí ukázky výroby bude i výstupní kontrola 
výrobků, která spočívá v jejich přesném měření.  
Ve druhé hale shlédnou obrábění 

Popis: 
 

Prohlídka technického zařízení v kopuli 
hvězdárny vč. mechanického natáčení. 
Žáci zhlédnou film o hvězdné obloze a o 
jednotlivých planetách. 
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nadrozměrných výrobků a budou seznámeni 
s programováním výrobních procesů a s profesí 
přípravář výroby – programátor. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

V rámci předmětu volba povolání (příp. podobný 
předmět) budou žáci vyhledávat informace o 
profesích, se kterými byli seznámeni  

Aktivity po exkurzi 
 

Interaktivní test 

Popis: 
 

Žáci na internetu, z tištěných médií, příp. z jiných 
zdrojů budou vyhledávat informace o profesích, 
se kterými byli seznámeni a zpracují o nich 
referát.  
Žák si může vybrat z těchto profesí: 

 přípravář výroby – programátor 

 obráběč CNC,  

 svářeč 
Dále vyplní pracovní list. 

Popis: 
 

Žáci si v  učebně vybavené IT zahrají interaktivní 
test – Sluneční soustava. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I C – Pracovní list Přílohy: Příloha č. II C – Interaktivní test 

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

přípravář výroby – programátor 
obráběč CNC,  
svářeč 

 ----- 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

Pevné boty, vhodné oblečení (spíše sportovní), 
děvčata spojené vlasy. 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

------ 

 


