
Plan Pracy 

Sekcji Astronomicznej w 2014/2015 roku 

 

Cel główny: 

Poznajemy małe ciała niebieskie Układu Słonecznego. 

Cele pomocnicze: 

1. Poznajemy obiekty Układu Słonecznego (US) nie będące planetami – komety, planetoidy, meteoroidy, gaz i pył kosmiczny 
2. Poznajemy strukturę budowy małych ciał niebieskich, skład materii, właściwości fizyczne. 
3. Prowadzimy obserwacje małych ciał niebieskich US 
4. Poznajemy techniki detekcji obiektów NEO – radary, szerokokątne kamery, fotografia przeglądowa 
5. Poznajemy zjawiska fizyczne jakie przyczyniły się do powstania drobnych ciał niebieskich oraz ich oddziaływanie z planetami i gwiazdami 
6. Poznajemy gwiazdozbiory i najciekawsze obiekty w nich się znajdujące 
7. Fotografujemy obiekty kosmiczne – planety, gwiazdy, komety, galaktyki i mgławice 
8. Prowadzimy obserwacje astronomiczne z wykorzystaniem sprzętu astronomicznego 
9. Odkrywamy obiekty typu NEO, udział w akcjach analitycznych, fotograficznych i obserwacyjnych 
10. Udział w obserwacjach zakryć gwiazd przez planetoidy 

  



 

Opis: 

Tegoroczne zajęcia obejmą poznanie właściwości małych ciał niebieskich Układu Słonecznego. Stanowią one jeden z najistotniejszych czynników 

oddziaływania na środowisko ziemskie przez obiekty kosmiczne. Uczestnicy zajęć poznają rodzaje małych ciał niebieskich, ich właściwości fizyczne, chemiczne 

oraz ich miejsce i znaczenie dla powstania i ewolucji naszego układu planetarnego. Zapoznają się również z bieżącymi badaniami takich ciał w innych układach 

planetarnych, które prowadza obserwatoria na świecie. 

Prowadzone będą obserwacje astronomiczne i astrofotograficzne obiektów Układu Słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem małych ciał 

niebieskich (komety, planetoidy, meteory). Poznawane będzie ich znaczenie historyczne oraz oddziaływanie na życie na Ziemi – wielkie wymierania, 

katastrofy kosmiczne, zagrożenia dla ludzkości w obecnych czasach, potencjalne korzyści z eksploatacji i eksploracji małych ciał niebieskich. 

Tematyka przewodnia będzie przepleciona jak zwykle zagadnieniami z wydarzeń bieżących: zaćmienie Słońca, opozycje i koniunkcje planet, przejścia 

komet i planetoid, zakrycia gwiazd, wydarzenia historyczne i rocznice, prelekcje i seminaria, itp. 

W tym roku szkolnym planowane jest oddanie do użytku Obserwatorium Astronomicznego Astrobaza Kepler. Członkowie Sekcji będą czynnie 

uczestniczyć w prezentacji obiektu dla społeczeństwa oraz nauce wykorzystania jego możliwości technicznych do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. 

Zaplanowanie zostanie zagospodarowanie obiektu i jego otoczenia dla rozszerzenia bazy dydaktycznej i naukowobadawczej. 

Członkowie sekcji będą się angażować w popularyzacje astronomii i nauk ścisłych poprzez publikacje materiałów na stronie Gwiezdne Wrota oraz 

przez udział w seminariach popularnonaukowych i konkursach astronomicznych. 

W roku szkolnym członkowie sekcji uczestniczyć będą w festynach, imprezach i spotkaniach: Jarmark Michała 2014, Kepleriada 2015, festyny szkolne 

i organizowane przez inne organizacje i zrzeszenia. Pozostałe uczestnictwo sekcji w pokazach odbędzie się w miarę możliwości organizacyjnych. 

  



ROZKŁAD MATERIAŁU – szczegółowy plan zajęć Sekcji Astronomicznej na 2014/2015 rok. 

Lp. Data zajęć Czas zajęć Tematyka 
Liczba 
godzin 

1.  5 wrzesień 2014 17:00-20:00 
Zajęcia inauguracyjne. Małe ciała Układu Słonecznego. Projekt Wolontariacki. Międzynarodowa Noc 
Obserwacji Księżyca - w sobotę 6.09.2014 

3 

2.  12 wrzesień 2014 17:00-20:00 Jarmark Michała - pokazy astronomiczne. Wstęp do październikowego Globe at Night. 3 

3.  19 wrzesień 2014 17:00-20:00 
Kometa - zalążek życia i zwiastun śmierci. Obłok Oorta i Pas Kuipera. Rok komety – lądowanie na 
67P/Czuriumow-Gierasimienko, najsłynniejsze obiekty w historii. 

3 

4.  26 wrzesień 2014 17:00-20:00 
Planetoidy - planetarny złom. Budowa Planetarium - pokrycie czaszy. Czysty kod - Programowanie w 
Pythonie. 

3 

5.  3 październik 2014 17:00-20:00 
Meteory - kosmiczni goście Ziemi. Deszcze meteorów w październiku. Jak badamy meteoryty. Słowniczek 
pojęć. 

3 

6.  10 październik 2014 17:00-20:00 
Liczenie gwiazd - konstruowanie przyrządu. Praktyczne pomiary i obliczenia. Uran w opozycji (7.10.2014r.) 
obserwacje planety. 

3 

7.  17 październik 2014 17:00-20:00 Konstruowanie robotów NXT. Zasady programowania robota NXT. Robot w Życiu człowieka. 3 

8.  24 październik 2014 17:00-20:00 Obserwacje Orionidów. Słowniczek pojęć. Techniki badań aktywności rojów meteorowych. 3 

9.  31 październik 2014 17:00-20:00 
Projektowanie Astrokalendarza 2015. Opracowanie planu konferencji na 14.11.2014r. Obserwacje 
młodego Księżyca. 

3 

10.  7 listopad 2014 17:00-20:00 Historia odkryć - Kopernik, Kepler, Galileusz. Sondy kosmiczne badające komety - historia odkryć. 3 

11.  14 listopad 2014 17:00-20:00 Konferencja - Johannes Kepler na zawsze w Żaganiu 3 

12.  21 listopad 2014 17:00-20:00 
Fotografowanie planet - Wenus. Analiza obrazu planety. Oprogramowanie astronomiczne. Odkrycia 
Hubble-a 

3 

13.  28 listopad 2014 17:00-20:00 
Trzynasty znak Zodiaku - Wężownik. Słowniczek pojęć - Zodiak, ekliptyka, węzły orbity. Zmiany w 
konstelacjach. 

3 

14.  5 grudzień 2014 17:00-20:00 
Katastrofy w lotach kosmicznych - historia astronautyki. Rocznica zakończenia misji Apollo. Teorie 
spiskowe. 

3 

15.  12 grudzień 2014 17:00-20:00 
Z astronomią za pan brat - zadania olimpijskie. NEO - małe obiekty, wielki strach. Teorie Wielkich 
wymierań na Ziemi. 

3 

16.  19 grudzień 2014 17:00-20:00 
Seria koniunkcji Księżyca - Merkury, Wenus, Mars, Neptun, Uran, Jowisz. Najdłuższa noc, czyli coraz bliżej 
wiosny - mechanika nieba. 

3 

 
26 grudzień 2014 - święto 0 

17.  2 styczeń 2015 17:00-20:00 Kalendarze - jak to działa. TAD i inni - projekty edukacyjne na świecie. Obsługa zdalnego teleskopu. 3 

18.  9 styczeń 2015 17:00-20:00 
Alternatywne źródła energii - Słońce, woda, wiatr i fuzja. Moje małe ogniwo słoneczne - Proste 
konstrukcje elektroniczne czyli ZPT. 

3 



19.  16 styczeń 2015 17:00-20:00 Skąd się wzięła woda na Ziemi? - historia odkryć. Komety kamikadze - czyli muskanie Słońca.  3 

20.  23 styczeń 2015 17:00-20:00 Mapa nieba - wędrówka po gwiazdozbiorach. Astronomiczne katalogi obiektów.  3 

21.  30 styczeń 2015 17:00-20:00 Obserwacje sztucznych satelitów Ziemi - Iridium, ISS. Polacy w kosmosie - PW-Sat, Brite-PL 3 

22.  6 luty 2015 17:00-20:00 Obserwacje Jowisza w opozycji. Astrofotografia planety i układu księżyców. 3 

23.  13 luty 2015 17:00-20:00 Globe at Night - badanie ciemnego nieba. Jak chronić niebo i przyrodę? - dyskusje i referaty. 3 

24.  20 luty 2015 17:00-20:00 (ferie zimowe) Zajęcia praktyczne - zbuduj planetę (wykonanie globów z sitek NEXUS-A. 3 

25.  27 luty 2015 17:00-20:00 (ferie zimowe) Zajęcia praktyczne - spektroskop domowej roboty. Badanie widm różnych źródeł światła. 3 

26.  6 marzec 2015 17:00-20:00 
Podróże kosmiczne - fakty i mity. UFO - wielka mistyfikacja? - prelekcja z pokazem. Światła  na niebie - jak 
rozpoznawać obiekty na niebie? - zajęcia praktyczne 

3 

27.  13 marzec 2015 17:00-20:00 
Kosmiczna pogoda - planetarne klimaty czyli pogoda na innych ciałach układu słonecznego. Woda 
podstawą klimatu na Ziemi. 

3 

28.  20 marzec 2015 17:00-20:00 Obserwacja częściowego zaćmienia Słońca - 9:00 - 12:00 - analiza materiałów z obserwacji 3 

29.  27 marzec 2015 17:00-20:00 Kosmiczne śmieci - co zostawiamy w kosmosie? Życie na stacji ISS a loty na inne planety US. 3 

30.  3 kwiecień 2015 17:00-20:00 Planet Hunter - poszukiwanie egzoplanet czyli udział w projektach naukowo edukacyjnych. 3 

31.  10 kwiecień 2015 17:00-20:00 Galaxy Zoo - prezentacja pakietu projektów naukowobadawczych dla każdego. 3 

32.  17 kwiecień 2015 17:00-20:00 
Najbardziej względny czas - światy równoległe i nie tylko. Astronomia jako narzędzie mierzenia czasu. 
Praktyczne sposoby pomiarów czasu bez zegarka. 

3 

33.  24 kwiecień 2015 17:00-20:00 
Dlaczego teleskop? - Czyli narzędzia pracy astronoma. Działanie największych teleskopów na ziemi i 
znaczenie dla odkryć naukowych. 

3 

 
1 maj 2015 - święto Pracy 0 

34.  8 maj 2015 17:00-20:00 Z życia gwiazd - historia ewolucji Słońca i przypadek Betelgezy. 3 

35.  15 maj 2015 17:00-20:00 Ognisko Astronomiczne 3 

36.  22 maj 2015 17:00-20:00 Obserwacje Saturna w opozycji - fotografie układu pierścieni i księżyców. 3 

37.  29 maj 2015 17:00-20:00 Festiwal Nauki UZ Zielona Góra - wyjazd, udział w prelekcjach i pokazach. 3 

38.  5 czerwiec 2015 17:00-20:00 Konstrukcje modeli rakietowych - podstawy aerodynamiki, start modeli własnego wykonania. 3 

39.  12 czerwiec 2015 17:00-20:00 Udział w konkursie Odkryjmy Tajemnice Wszechświata - Zielona Góra 3 

40.  19 czerwiec 2015 17:00-20:00 Spotkanie z astronomem - poznajemy zawody naukowe. 3 

41.  26 czerwiec 2015 17:00-20:00 Astronomiczne ognisko - podsumowanie roku szkolnego. Obserwacje Słońca i Księżyca. 3 

   Razem godzin w roku 123 

 

Opracował 

mgr inż. Jacek Patka 


