Oslava WSW: „PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM“ – report.
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Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová se už třetím rokem aktivně zapojuje do
propagace Světového kosmického týdne (WORLD SPACE WEEK), který se každoročně koná
ve dnech 4.-10.října.

Letos se nám podařilo spolu s kulturními službami Moravská Třebová zajistit v termínu
4.-31.10.2012 pořádání výstavy „Klenoty nočního nebe“ v prostorách renesančního zámku a v
rámci doprovodného programu hned dvě akce s astronomickou a kosmickou tématikou.

První z nich, přednáška Mgr. Jindřicha Žižky „Cesta bez návratu“ (o vzniku a výsledcích mise
sond Voyager I. a II.), proběhla u příležitosti vernisáže výstavy.

Další program byl připraven Domem dětí a mládeže v Moravské Třebové a Hvězdárnou B.Tecla
při DDM Moravská Třebová hned 5.10.2012 od 8.30 SELČ na zámeckém nádvoří:
populárně-naučno-soutěžní pořad „Přes překážky ke hvězdám“ určený zejména pro děti od
5.tříd ZŠ (pět stanovišť školícího střediska pro budoucí kosmonauty :-)).

1.stanoviště: KOSMOPEXESO + PREZENTACE OBRÁZKŮ S DOPROVODNÝM TEXTEM seznámení se s kosmickou technikou.

2.stanoviště: ZKOUŠKA MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI, MANIPULACE S PŘEDMĚTY VE
ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH + TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE - pospojovat kancelářské sponky do
co nejdelšího řetězu během dvou minut by nebyl tak těžký úkol, kdyby jste neměli na rukou
neforemné nepohodlné rukavice.

3.stanoviště: KOSMONAUTICKÝ TESTÍK + VYHODNOCENÍ A SPRÁVNÉ ODPOVĚDI zaměřeno na lety do vesmíru.

4.stanoviště: VYTVOŘ SI SVŮJ VLASTNÍ KRÁTER + POROVNEJ SVŮJ KRÁTER S TĚMI
NA MĚSÍCI - vzniklé zámecko-lunární meteority vonící kakaem si každý odnesl jako suvenýr.
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5.stanoviště: POZOROVÁNÍ SLUNEČNÍ FOTOSFÉRY + ZAKRESLENÍ SLUNEČNÍCH
SKVRN – trocha vědecké práce a dokumentace výsledků.

Všechny skupinky dětí absolvovali výcvik a výbornými výsledky a obdrželi tak osvědčení.

Důstojná oslava WSW, co myslíte?

Fotografie najdete ZDE na klik .

Kdo to nestihl, nemusí zoufat. Kosmický minivýcvik můžete zažít kdykoliv na hvězdárně, stačí
napsat nebo zatelefonovat do DDM Moravská Třebová.

Mé poděkování patří Jindřichovi Kosovi (správce zámku), Andrejce Aberlové (DDM Moravská
Třebová), Kateřina Šedá (fanynka astronomie a HBT).

Na další setkání se zájemci o astronomii se těší Dáša :-).
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