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Metodický list 
 

Asteroidy útočia na Zem 

Úvod 

Tento žiacky výskumný projekt sa zaoberá problematikou zasiahnutia Zeme 

masívnymi objektmi z vesmíru. Žiaci sa oboznámia s poznatkami o dopade 

niekoľkých veľkých objektov z vesmíru na Zem v dávnej minulosti. Podobná udalosť 

môže nastať aj v budúcnosti, pričom následky dopadu môžu byť pre život na planéte 

zničujúce. Úlohou žiakov je posúdiť riziká takejto udalosti a realizovať experimenty, 

ktoré im umožnia odhadnúť, aké veľké škody by mohol spôsobiť dopad asteroidu na 

Zem. Ďalšou úlohou žiakov je vysloviť odporúčania, aké opatrenia by mali byť 

vykonané na včasnú detekciu a na sledovanie objektov pohybujúcich sa v slnečnej 

sústave s cieľom včas varovať pred hroziacou zrážkou. 

Táto téma nie je zaradená do vzdelávacích štandardov fyziky, môže však byť 

vhodným doplnením témy Premeny energie. O problematike asteroidov sa veľa píše 

v náučnej literatúre pre deti a mládež, ktorá môže namiesto učebnice slúžiť ako zdroj 

informácií pre žiakov. Zoznam niekoľkých vhodných titulov je uvedený v závere. 

Ciele aktivity 

Po absolvovaní aktivity budú žiaci vedieť, že: 

 kométy sa pohybujú po trajektóriách, ktoré nie sú kruhové, 

 niekedy sa kométy viac priblížia k Slnku a vtedy môžu byť viditeľné, 

 čím ďalej je obiehajúce teleso od Slnka, tým dlhšie mu trvá urobiť jeden obeh. 

Žiaci si rozvíjajú experimentálne a bádateľské zručnosti:  

 plánovanie experimentu, 

 získavanie údajov, 

 analýza údajov a vyvodzovanie záverov, 

 vyhodnocovanie záverov. 

Čo už musia žiaci vedieť 

Pred zadaním úlohy by žiaci už mali mať vedomosti o slnečnej sústave, planétach 

a páse asteroidov. Mali by tiež vedieť niečo o kométach a meteoritoch. 

Ako postupovať pri práci 

Na začiatku pracuje celá trieda spolu, učiteľ predstaví tému a cieľ projektu. Potom 

môžu žiaci pracovať jednotlivo, v dvojiciach, v skupinkách, v závislosti od časového 

priestoru a vybavenia pri praktickej činnosti. Analýza výsledkov môže byť 
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po skupinách alebo jednotlivo, ak má byť práca hodnotená. Záver aktivity, 

vyhodnocovanie záverov z nameraných údajov môže byť jednotlivo, po skupinách 

alebo diskusia celej triedy spoločne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizácia aktivity 

A. Odporúčaná štruktúra priebehu aktivity: 

 

Motivácia – 

Celá trieda 
predstavenie témy, oboznámenie žiakov so 
základnými pojmami, motivácia 
k bádateľskej činnosti. Riešenie úloh. 

Praktická experimentálna činnosť 
žiakov – 

Práca v skupinách  
simulácie zrážky asteroidov a Zeme za 
rôznych podmienok. 

Vyhodnotenie – 
Celá trieda 
vyhodnotenie záverov a aplikácia 
získaných poznatkov do reálneho života. 

1. Motivácia, predstavenie témy 

2. Úryvky z literatúry 1 - 3 

3. Článok Našli košický meteorit 

4. Článok Lacní Slováci budú... 

5. Úlohy pre žiakov 

6. Pracovný list 

7. Ćlánok Padajúce meteority v Rusku 

8. Článok Zem tesne minie asteroid 

9. Článok Zrážka planétky so Zemou 
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B.  Časová náročnosť 

Odporúčaný čas sú tri vyučovacie hodiny (motivácia, experiment, vyhodnotenie), čo 

je pri nízkej časovej dotácii ťažšie realizovateľné. Aktivitu môžeme zaradiť ako 

rozširujúce učivo, dlhodobú projektovú úlohu alebo ju možno využiť aj ako aktivitu 

na krúžku. 

C.  Program jednotlivých vyučovacích hodín 

Program I .  vyučovace j  hodiny  

Na 1. vyučovacej hodine učiteľ predstaví tému. Žiaci by sa mali oboznámiť so 

základnými pojmami. Učiteľ motivuje žiakov k bádateľskej činnosti: môže to byť 

diskusia na základe článku z časopisu, z internetu, úryvok z náučnej literatúry. 

Niekoľko príkladov článkov a úryvkov z literatúry je uvedených nižšie. Pre spestrenie 

tohto kroku si môžu žiaci vypracovať niektoré úlohy z listu Úlohy pre žiakov. List 

obsahuje štyri jednoduché zábavné úlohy, ktoré rozvíjajú žiacku spôsobilosť čítať 

s porozumením. Ich vyriešením poskytnú žiaci učiteľovi spätnú väzbu o miere 

osvojenia si učiva. 

Úloha č. 1 Svetelná stopa na oblohe a úloha č. 3 Kameň z vesmíru sú zamerané na 

upevnenie základných pojmov (asteroid, meteorit,..), možno ich zaradiť za úryvkami 

z náučnej literatúry alebo na začiatku s cieľom zistiť vstupné vedomosti žiakov 

o danej problematike. 

Úloha č. 2 Známy meteorit na Slovensku nadväzuje na článok „Našli košický 

meteorit...“. 

Úlohu č. 4 Nie je ADAM ako ADAM tvoria dve otázky o automatickom systéme na 

kontrolu ohrozenia Zeme vesmírnymi telesami. Táto úloha nadväzuje na článok 

„Lacní Slováci budú...“  

Riešenia všetkých úloh sú uvedené v časti Riešenie úloh.  

Program I I .  vyučovace j  hodiny  

2. vyučovacia hodina je venovaná experimentálnej časti výskumnej úlohy. Učiteľ 

oboznámi žiakov s cieľom úlohy a návrhom riešiť úlohu metódou experimentu. Učiteľ 

vopred pripraví pomôcky a zemský povrch, ale nechá možnosť aj žiakom tvorivo 

zasiahnuť do prípravy experimentu. Žiaci simulujú zrážky asteroidu a Zeme 

spúšťaním telies na simulovaný zemský povrch. Žiaci pracujú samostatne alebo 

v skupinách pod kontrolou učiteľa. Postupujú podľa pracovného listu, každý žiak si 

zapisuje údaje do vlastného. Koncepcia pracovného listu je podrobne opísaná 

v nasledujúcej časti. Žiaci formulujú hypotézy, navrhujú postup. Učiteľ kontroluje 

prácu žiakov, usmerňuje, v prípade potreby pomáha. Na záver vyzve žiakov, aby 

analyzovali namerané výsledky a vyjadrili sa k otázkam č. 1, 2, 3 v diskusii 
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pracovného listu. Učiteľ sa snaží jednotlivé rozhodnutia, overenia nápadov 

na použitie pomôcok, vylepšenie experimentu, vyhľadanie informácií a pod. nechať 

na žiakov, podnietiť ich rozmýšľanie, chuť zaoberať sa témou aj mimo vyučovacej 

hodiny. 

Učiteľ by mal dbať na to, aby žiaci dodržiavali pri praktických činnostiach základné 

pravidlá bezpečnosti pri práci. 

Najnebezpečnejším faktorom je riziko pádu, ktoré hrozí, ak žiak musí stáť na stoličke, 

stole, ak chce dosiahnuť veľkú výšku dopadu telesa. Ďalšími rizikovými faktormi sú 

riziko vdýchnutia práškového materiálu použitého na zemský povrch a riziko 

vniknutia práškového materiálu do očí pri pozorovaní dopadu z krátkej vzdialenosti. 

Program I I I .  vyučovace j  hodiny  

3. vyučovacia hodina je venovaná vyhodnoteniu záverov a aplikácii získaných 

poznatkov do reálneho života. 

Dôraz je kladený na problémy skutočného rizika a ničivé vplyvy dopadu vesmírnych 

objektov na Zem, ako aj  na otázky týkajúce sa dlhodobých účinkov na život na Zemi. 

Ďalší okruh problémov tvoria otázky včasného varovania a opatrení pred 

nebezpečenstvom dopadu objektu na Zem. Ako východisko k diskusii o tejto 

problematike môžu poslúžiť články č. 2. Lacní Slováci...a článok č. 3 Zem tesne 

minie asteroid  apod. 

Diskusia môže byť venovaná aj  sile a energii dopadajúceho telesa v porovnaní 

so silou atómovej bomby. Zaujímavým problémom je tiež hrozba opakovania sa 

masového vyhynutia dinosaurov a 2/3 všetkého života pred 65 miliónmi rokov 

v dôsledku nárazu kométy na Zem (článok č. 1 Padajúce meteority v Rusku..., úryvok 

č. 2 Zrážka planétky so Zemou...). 

 

 

 

 

 

Odporúčaná l i teratúra  

1. BECKLAKE, S.: Vesmír – hviezdy, planéty a kozmické lode. 2. vyd. Martin : OSVETA, 1999. 

2. ČEMAN, R. – PITTICH, E.: Vesmír 1. Slnečná sústava. 2. vyd. Bratislava : Magnus Press, 

2005. 

3. GIFFORD, C.: Rekordy vo vesmíre. 1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 2002. 

4. KINDERSLEY, D.: Vesmír: unikátna obrazová encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2006. 

5. RIDPATH, I.: Hviezdy a planéty. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2004. 
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Opis výskumnej úlohy 

Cieľ úlohy: určiť faktory, ktoré ovplyvňujú veľkosť a vzhľad kráterov pri dopade 

meteoritu na zemský povrch. Po preskúmaní pomocou simulovaných zrážok 

dopadajúceho telesa na povrch planéty vypočítať alebo určiť extrapoláciou účinky 

väčších objektov. 

Simulácia: dopad rôznych predmetov, ktoré predstavujú dopadajúce teleso 

(meteorit) na zemský povrch reprezentovaný nádobou so sypkým materiálom. 

Potrebný materiál: 

 dopadajúce telesá: oceľové guľôčky, golfové loptičky, plastelínové guľôčky, 

 zemský povrch: piesok, múka, sadra, hlina, farebný prášok na povrch 

(pudingový prášok, mletá červená paprika), 

 nádoba: plastový  zásobník,  papierová  škatuľa s rozmermi približne (30 x 30 

x 7,5) cm, 

 ďalšie pomôcky: noviny alebo iný veľký papier, meter na meranie výšky 

dopadu, pravítko na meranie priemeru a hĺbky krátera, váhy na meranie 

hmotnosti dopadajúcich telies, sitko na posypanie zemského povrchu 

práškovou farbou. 

Príprava zemského povrchu:  

Do nádoby dáme materiál na zemský povrch (napr. piesok) najmenej 3 cm do hĺbky, 

v prípade použitia väčších výšok aj viac (je potrebné vyskúšať) a zarovnáme. Pre 

lepšiu viditeľnosť rozptylu trosiek a materiálu povrch posypeme práškovou farbou cez 

sitko (obr. 1). 

Výskumné úlohy: 

Naplánovať a vykonať experimenty s cieľom zistiť niektoré z nasledujúcich závislostí: 

1. vplyv pádu telies z rôznych výšok na veľkosť krátera, 

2. vplyv pádu telies rôznych hmotností na veľkosť krátera, 

3. vplyv pádu telies z rôznych výšok na dosah trosiek, 

4. vplyv pádu telies rôznych hmotností na dosah trosiek. 

Vyhodnotenie výsledkov: 

Vysloviť, čo odhalili výsledky experimentu o vzťahoch: 

1. medzi veľkosťou krátera a rýchlosťou dopadajúceho telesa, 

2. medzi veľkosťou krátera a hmotnosťou dopadajúceho telesa, 

3. medzi dosahom trosiek a rýchlosťou dopadajúceho telesa, 

4. medzi dosahom trosiek a hmotnosťou dopadajúceho telesa. 
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Diskusia: 

Preskúmať ďalšie otázky: 

1. Aké spoločné črty skutočných kráterov sa neprejavili v simulovaných zrážkach? 

2. V čom nemôžu simulované nárazy reálne predstavovať skutočné nárazy objektov 

na planétu? 

3. Odhadnúť veľkosti kráterov vzniknutých nárazom väčších objektov, napr. 

o priemere 100 m, 1 km, 10 km. 

Opis pracovného listu 

Pri realizácii experimentov budú žiaci postupovať pomocu pracovného listu. 

Pracovný list tvoria tri strany: Prvá strana sa zaoberá teoretickou časťou výskumnej 

úlohy a prípravou experimentu. Druhá strana je venovaná praktickej časti výskumnej 

úlohy. Tretia strana predstavuje priestor pre diskusiu, hodnotenie výsledkov a závery. 

Úvod 1. strany pracovného listu v časti „Pripomeňme si“ obsahuje niekoľko viet 

o téme nebezpečenstva zrážky vesmírnych telies so Zemou, na pripomenutie 

a zopakovanie si základných pojmov (meteorit, asteroid, impaktný kráter...). Ďalej 

nasleduje časť „Výskumné úlohy“. V nej sú prehľadne vypísané dve hlavné úlohy, 

pričom každá pozostáva z dvoch podúloh, ktoré sú predmetom skúmania. 

Časť „Príprava simulácie zrážky“ predstavuje návrh zostavenia experimentu, 

doplnený obrázkom pre lepšiu názornosť. Tiež je tu zoznam potrebných 

a odporúčaných pomôcok. 

Prvá časť druhej strany je orientovaná na 1. úlohu. Žiakovou úlohou je formulovať 

a zapísať svoju hypotézu, čo on predpokladá ako výsledok experimentu. V krátkosti 

si zapíše postup, ako realizuje experiment. Ak pracuje v skupine, tak po dohode 

s ostatnými žiakmi skupiny. Zapíše si aj pomôcky, ktoré skutočne použil.  

Tabuľka 1 – do nej žiak zaznamenáva všetky meraním získané údaje. Hlavička 

tabuľky určuje, aké veličiny má žiak merať alebo vypočítať, sú uvádzané 

v základných jednotkách. V prípade 1. úlohy je v tejto časti pracovného listu uvedený 

aj vzťah pre kinetickú a potenciálnu energiu a matematický postup výpočtu rýchlosti. 

Žiaci merajú len výšku pádu a rýchlosť vypočítajú a zaznačia do posledného stĺpca 

tabuľky 1. 

Druhá časť druhej strany je zameraná na 2. úlohu. Rovnako ako v 1. úlohe, žiaci 

zapíšu svoju hypotézu, návrh postupu realizácie experimentu a použité pomôcky. 

Nasleduje tabuľka 2, do ktorej žiaci zapíšu namerané hodnoty veličín v základných 

jednotkách. 

Na tretej strane pracovného listu časť „Diskusia“ obsahuje päť otázok. Prvé dve sa 

priamo týkajú nameraných výsledkov. Odpoveďou na ne žiaci vyslovia svoje zistenia: 
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1. zistenie – či sa potvrdil ich predpoklad a 2. zistenie – porovnaním hodnôt 

v tabuľkách zistia závislosť veľkosti krátera a dosah trosiek od hmotnosti a rýchlosti 

dopadajúceho telesa. 

Ďalšie tri otázky v časti „Skúste odpovedať na otázky“ sú rozširujúce. V odpovediach 

by mali žiaci použiť teoretické vedomosti o téme meteoritov a nové poznatky 

z úvodnej časti úlohy a porovnať, v čom sú rozdiely medzi skúmaným vytvoreným 

modelom zrážky a skutočnosťou. Posledná otázka navádza žiakov, aby skúsili 

extrapolovať namerané výsledky na skutočné rozmery meteoritov a kráterov 

a odhadnúť ich veľkosti. 

V prípade krátkosti času vymedzeného na realizovanie výskumnej úlohy, alebo ak 

učiteľ pracuje s väčším počtom žiakov súčasne, je možné pracovať s druhou verziou 

pracovného listu, v ktorej je druhá strana pôvodného pracovného listu je rozdelená 

na dve časti, pričom každá obsahuje jednu výskumnú úlohu. Prvá strana zostáva 

rovnaká a obsah tretej strany „Diskusia“ a „Skúste odpovedať na otázky“ je rovnaký 

ako v pôvodnom pracovnom liste.  
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Riešenie úloh 

1. Svetelná stopa na oblohe 

  K O M É T A  

   C E R E S  

J U P I T E R   

 Ž E L E Z O   

M E T E O R I T  

   K R Á T E R 

 

2. Významný meteorit na Slovensku 

Doplň správne text a odpovedz na otázky: 

Meteorit, ktorý má známu dráhu, čiže astronómovia môžu presne určiť, z ktorej časti slnečnej sústavy 

spadol na Zem, má svoj vlastný rodokmeň. 

Meteorit, ktorý spadol  na Slovensku 28.februára 2010 pri obci Vyšný Klátov sa volá Košice. Najväčší 

nájdený úlomok meteoritu Košice mal hmotnosť 2,19 kg. 

Koľko rokov pred pádom meteoritu „Košice“ padol meteorit na územie Slovenska? 

   a) 115 rokov     b) 100 rokov  c) 10 rokov     d) 1 000 rokov 

Je možné si nájdený meteorit ponechať alebo predať?   Nie.  

Akú odmenu získa nálezca?  Jeho meno bude figurovať pri vystavenom meteorite. 

 

3. Kameň z vesmíru 

Doplň do textu správne slová:  meteor, meteorit, hmotnosť, Zem, Mars, zemský povrch, asteroid, 

meteoroid, impaktný kráter, kométa 

V našej Slnečnej sústave sa okrem Slnka, planét, ich mesiacov nachádzajú aj malé skalnaté, železité 

objekty, voláme ich asteroidy. Až 90 % z nich je sústredených v hlavnom páse asteroidov, ktorý sa 

nachádza medzi Marsom a Jupiterom. Môže dôjsť k ich kolízii so Zemou. Asteroid, ktorý sa dostane 

do zemskej atmosféry voláme meteoroid. Jeho zvyšok po prelete zemskou atmosférou, ktorý 

dopadne na zemský povrch sa volá meteorit. Môže mať hmotnosť aj 30 kg až niekoľko tisíc ton. Súbor 

javov (svetelná stopa) pri prelete atmosférou nazývame meteor. Je známych približne 40 000 

meteoritov. Meteority pri dopade na zemský alebo pevný povrch iných vesmírnych telies (Mars, 

Mesiac) vytvárajú na povrchu impaktný kráter. 

 

 

Doplňovačka s tajničkou (názov svetelnej stopy 
na oblohe) 
 
1. objekt z prachu a ľadu 

2. najväčší asteroid 

3. najväčšia planéta slnečnej sústavy  

4. kov, ktorý najčastejšie obsahujú meteority 

5. zvyšok asteroidu po prelete zem. 

atmosférou, ktorý dopadne na zem. 

povrch 

6. útvar na zem. povrchu, ktorý vznikne pri 

páde meteoritu 
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4. Nie je ADAM ako ADAM 

    Označ správne odpovede: 

Nový automatický systém ADAM sa bude testovať  

a) v  Bratislave na FMFI UK 

b) na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici 

c) na observatóriu v Modre 

d) v NASA v USA . 

 

Tento systém bude zachytávať pohyb 

a) komét  c) veľkých asteroidov 

b) hviezd  d) malých objektov blížiacich sa k Zemi. 
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Úryvky z kníh  

1. Kométy a iné telesá  
Z knihy: GIFFORD, C.: Rekordy vo vesmíre. 1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 2002, s. 20-21. 

Asteroidy sú úlomky skál a kovu, alebo ich kombinácia, ktoré obiehajú okolo Slnka. 

Viac ako 90 % všetkých asteroidov slnečnej sústavy leží v pásme asteroidov širokom 344 miliónov km, ktorý sa 

nachádza medzi Marsom a Jupiterom.  

O väčších asteroidoch hovoríme niekedy ako o malých planétach či planétkach. Ceres, prvý objavený asteroid, 

je aj najväčším, s priemerom okolo 1 000 km. 

Vesta, tretí najväčší asteroid, je jediným členom pásma, ktorý je dostatočne blízko a dostatočne veľký, aby sme 

ho mohli vidieť aj voľným okom. 

Meteoroidy sú malé kúsky kameňa a prachu, ktoré vstupujú do atmosféry Zeme. Väčšina z nich sú úlomky 

asteroidov, ale niektoré sú malé kúsky hornín z Marsu, Mesiaca alebo komét. Väčšina meteoroidov zhorí 

v atmosfére a vytvára záblesky svetla na nočnej oblohe, ktoré nazývame meteory alebo padajúce hviezdy. 

Niekoľko väčších úlomkov nezhorí úplne a dopadnú až na povrch Zeme. Nazývajú sa meteority. Väčšina sa 

skladá z kameňa, niektoré sú zo železa alebo sú zmiešaninou kameňa a železa. 

Kométy sú ako veľké špinavé snehové gule, ktoré obiehajú okolo Slnka. Hlava kométy obsahuje jadro 

s priemerom niekoľkých km a tvorí ho kamenný prach uväznený v ľade. Ako sa kométa približuje k Slnku, ľad sa 

topí a prach sa uvoľňuje. To vytvára žiariacu hlavu, ktorú voláme koma, a chvost.  

 

2. Zrážka planétky so Zemou – najväčšia globálna katastrofa   
Z knihy: ČEMAN, R. – PITTICH, E.: Vesmír 1. Slnečná sústava. 2. vyd. Bratislava : Magnus Press, 2005, s. 290. 

Odborníci pripisujú vyhynutie 75 % živočíšnych a rastlinných druhov pred 65 miliónmi rokov zrážke Zeme 

s asteroidom o priemere asi 10 km a hmotnosti 2.10
15

 kg. 

Ak predpokladáme, že teleso sa zrazilo so Zemou typickou rýchlosťou pre telesá, ktoré vnikajú do atmosféry, 

20 km/s, uvoľnila sa pri zrážke energia rovnajúca sa 2,5.10
13

 ton TNT. Je to toľko, ako niekoľko miliónov 

atómových bômb zhodených na Hirošimu. 

Do atmosféry sa dostalo obrovské množstvo prachu. Počas niekoľkých mesiacov nepreniklo na povrch Zeme 

žiadne slnečné svetlo a planéta zostala tmavá a chladná. V týchto drsných podmienkach vyhynuli napríklad aj 

dinosaury. 

 

3. Lietavice (padajúce hviezdy)  
Z knihy: BECKLAKE, S.: Vesmír – hviezdy, planéty a kozmické lode. 2. vyd. Martin : OSVETA, 1999, s. 47. 

Lietavice alebo meteory sú svetelné úkazy spôsobené čiastočkami kozmického prachu veľkosti zrniek piesku. 

Keď vstúpia do zemskej atmosféry, horia a vyvolávajú svetelný jav – meteor. Väčšie kusy, ktoré dopadnú na 

Zem, sa volajú meteority a pri dopade často vyhĺbia krátery. Kráter v Arizone (USA) meria v priemere 1 200 m 

a má pravdepodobne 24 000 rokov. 
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4. Meteority 
Z knihy: KINDERSLEY, D.: Vesmír: unikátna obrazová encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2006, s. 220-221. 

Malé mimozemské telesá, ktoré vniknú do zemskej atmosféry, vo fáze meteoru úplne zhoria a zaniknú. Ak má 

meteoroid hmotnosť 30 kg až 10 000 ton, pri vstupe do atmosféry stratí iba povrchovú vrstvu a letom sa brzdí, 

až spomalí na rýchlosť voľného pádu, 150 km/h. Zvyšok dopadne na zemský povrch. Podiel telies, ktoré prežijú 

let atmosférou, závisí od ich pôvodnej rýchlosti a zloženia. 

Atmosféra chráni povrch Zeme pred drvivou väčšinou prichádzajúcich mimozemských telies. Priemerná rýchlosť 

stretu telesa s vrchnou vrstvou atmosféry je približne 72 000km/h. Pri tejto rýchlosti sa povrch meteoroidu 

zráža s molekulami vzduchu a v dôsledku toho sa rýchlo zahrieva a začína vrieť. Obvykle je teliesko také malé, 

že sa varom úplne vyparí. Istá časť stredne veľkých meteoroidov to prežije a padá na zemský povrch 

(meteority). Veľmi veľké teleso, s hmotnosťou väčšou ako 100 000 ton, prudko narazí na zemský povrch 

a vyryje doň kruhový kráter, ktorý je obyčajne 20-krát väčší, ako je priemer dopadajúceho telesa. Gigantická 

energia sa postará o to, že väčšina impaktora sa vyparí a vznikajú seizmické otrasy a tlakové vlny. Impaktný 

kráter s priemerom viac ako 20 km vzniká na Zemi priemerne raz za 500 000 rokov. 
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Články z časopisov  

 

1. Padajúce meteority v Rusku zranili už dokonca okolo tisíc ľudí. V strehu je 

protivzdušná obrana 
15.2.2013  16:45 TASR, Red. Zahr. 

MOSKVA – Meteorit, ktorého úlomky dnes v podobe meteorického dažďa dopadli v Rusku na oblasť Uralu, mal 

podľa odhadov vedcov z Ruskej akadémie vied hmotnosť asi desať ton, informovala o tom agentúra AP. Ruská 

vesmírna agentúra Roskosmos zasa uviedla, že meteorit sa pohyboval rýchlosťou približne 30 km za sekundu, 

explodoval vo výške 30 až 50 km nad Zemou silou jadrovej bomby. Dodala, že takúto udalosť ťažko 

predpovedať. Ministerstvo vnútra uviedlo, že explózia meteoritu vyvolala aerodynamický (sonický) tresk. 

Približne o 09.20 h miestneho času bolo v Čeľabinsku počuť silnú explóziu, po ktorej nasledoval svetelný záblesk 

a ohlušujúci rachot. 

Vladimír Ustinov spresnil, že priemer padajúcich úlomkov bol 20 cm a ich hmotnosť asi 1 kg. 

Podľa Valerija Šuvalova z Ruskej akadémie vied meteorit sa zrejme v atmosfére rozpadol na tisíce úlomkov, 

ktoré pri lete vytvárali tlakovú vlnu a vydávali žiarenie. S tlakovou vlnou súvisia aj materiálne škody. Väčšina 

vesmírneho telesa sa podľa jeho názoru vyparila, zvyšné kusy spadli na Zem. 

Zdroj: http://aktualne.atlas.sk/vybuchujuce-meteority-nad-ruskom-sposobili-paniku 

 
Obr. 1 Vybuchujúci meteorit nad Čeľjabinskom v Rusku 

 

  

http://aktualne.atlas.sk/vybuchujuce-meteority-nad-ruskom-sposobili-paniku
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2. Lacní Slováci budú strážiť Zem pred asteroidmi 
16.4.2013 o 11:42 

Slovenský tím navrhol lacný spôsob, ako sledovať nočnú oblohu. Automatické ďalekohľady budú hľadať 

asteroidy a kométy. 

BRATISLAVA. Na modrej oblohe prakticky bez oblakov sa zrazu objavil jasný záblesk. Z kozmu totiž 

priletel k našej planéte asteroid, zhruba 15-metrový objekt, ktorý v polovici februára vystrašil okolie ruského 

mesta Čeľabinsk. 

Zmeniť by to mohol nový automatický systém ADAM (Automatic Detection of Asteroids and Meteoroids), ktorý 

teraz navrhujú slovenskí vedci. Chcú ho otestovať najskôr v svojom observatóriu v Modre. 

Systém ADAM – fakty: 

- Štyri ďalekohľady budú automaticky prechádzať nočnú oblohu, zvládnu to za noc trikrát. 

- Softvér vyhodnotí telesá. 

- Systém je schopný zachytiť zhruba 300 miliónov hviezd, ale najmä pohybujúce sa objekty. 

- Pri objave kolízneho kurzu sa čaká na potvrdenie z iných miest, následne sa vyráta miesto dopadu. 

„Tá myšlienka je asi spred desiatich rokov,“ hovorí Juraj Tóth z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 

FMFI UK v Bratislave. „Práve malých asteroidov s veľkosťami niekoľkých až stoviek metrov by malo byť najviac. 

A tak sme teoreticky pripravili projekt.“ 

Dnes poznáme tisícky takzvaných blízkozemských objektov, ktoré sa pohybujú okolo našej planéty. Jestvuje ich 

však podstatne viac a niektoré môžu byť potenciálne nebezpečné. 

V prípade zrážky tak záleží najmä na rozmeroch takéhoto asteroidu či kométy a uhla, pod ktorým do zeme 

narazia. No kým odborníci sú aspoň ako tak úspešní pri objavovaní väčších hrozieb, menšie telesá im zatiaľ 

unikajú. Keďže aj tie dokážu napáchať veľké škody, práve na ich stopovanie sa má špecializovať navrhovaný 

slovenský systém. 

Slovenský ADAM by tak mal zachytiť väčšinu menších objektov, ktoré sa k našej planéte dostanú bližšie ako na 

desať vzdialeností Zem – Mesiac. Mal by odhaliť telesá od metra v priemere, taký mal pri vstupe do atmosféry 

košický meteorit, až po 300 m. A to je už teleso porovnateľné s asteroidom Apophis. Dopad takéhoto veľkého 

telesa by už mohol mať globálne následky. Pohodlne by dokázal zničiť rozsiahlu oblasť, väčšie okolie by zasiahli  

následky dopadu. 

Zdroj: http://tech.sme.sk/Vesmir/lacni-slovaci-budu-strazit-Zem-pred-asteroidmi/ 

 

3. Zem tesne minie asteroid, bude bližšie než satelity 
6.2.2013 aktuálně .cz 

Asteroid 2012 DA14 sa v piatok 15. februára 2013 k našej planéte dostane tak blízko, že pretne obežnú dráhu 

navigačných a televíznych satelitov. 

Vesmírny balvan s priemerom 45 až 50 metrov sa k Zemi rúti rýchlosťou cez 28 tisíc kilometrov za hodinu. Keby 

sa s ňou stretol, malo by to podobné následky ako vplyv Tunguského meteoritu v roku 1908. 

Podľa dnešných odhadov bola vtedajšia zrážka so Zemou porovnateľná s explóziou 10 - 25 megaton dynamitu. 

Oblasť dopadu v centrálnej Sibíri bola ale našťastie neobývaná. Uvoľnená energia na území s rozlohou približne 

http://tech.sme.sk/Vesmir/lacni-slovaci-budu-strazit-Zem-pred-asteroidmi/
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dve tisíc štvorcových kilometrov vyvrátila a polámala okolo 60 miliónov stromov. Samotný výbuch bol 

počuteľný do vzdialenosti tisíce kilometrov. “Jeho dráha je veľmi dobre spočítaná, vieme presne, kam poletí," 

tvrdí CNN Don Yeomans, ktorý je v NASA zodpovedný za sledovanie objektov v blízkosti Zeme. 

Zemská príťažlivosť asteroid síce zrýchli a zahne dráhu jeho letu, ale trajektória zrážku vylučuje. Teleso sa však 

dostane bližšie ako televízne a GPS satelity. 

Vesmírne divadlo by malo byť u nás pozorovateľné amatérskymi ďalekohľadmi, bez nich asteroid neuvidíte, 

lebo je príliš malý. 

Zdroj: http://aktualne.atlas.sk/zem-tesne-minie-asteroid 

 

 
Obr. 2 Asteroid 2012 DA 14 

4. Našli košický meteorit! Má svoj vlastný rodokmeň 
31.3.2010 14:13 SITA 

Slovenskí astronómovia objavili úlomky meteoritu, ktorý spadol na zem 28. februára 2010 krátko pred 

polnocou pri Košiciach. 

Slovensko má prvý meteorit s rodokmeňom. Ide o meteorit „Košice“, ktorý spadol pri obci Vyšný Klátov, 

západne od Košíc. Na svete je známych približne 40 000 meteoritov, ale doteraz len 13 ich má rodokmeň, čiže 

má známu dráhu, takže astronómovia môžu presne určiť, z ktorej časti slnečnej sústavy spadol na Zem, 

informoval dnes na tlačovej besede v Starej Lesnej Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej 

Lomnici. 

Slovenským astronómom sa podarilo zozbierať 64 úlomkov meteoritu o celkovej hmotnosti 3,92 kg. Prvý 

úlomok našiel astronóm Juraj Tóth. Najväčší meral takmer 12 cm a vážil 2,19 kg. Najmenší 0,8 cm a 0,57 g. 

Zásluhu na objavení meteoritov majú aj maďarskí a českí astronómovia. 

Pôvodne takmer 1,5 m veľké a niekoľko ton vážiace teleso asi 35 km nad Zemou explodovalo a rozpadlo sa. 

Časť hmoty dopadla na Zem vo forme meteoritov. 

http://aktualne.atlas.sk/zem-tesne-minie-asteroid
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Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na Slovensku prešlo 115 rokov. Vtedy sa nedala určiť presná 

dráha. Aj preto je podľa Juraja Tótha najnovší meteorit „Košice“ veľkým objavom pre slovenských astronómov. 

Je to vôbec šiesty meteorit nájdený na Slovensku v histórii. 

zdroj: http://kosice.korzar.sme.sk/ 

 

 
Obr. 3 Úlomky slovenského meteoritu „Košice“ nájdené pri obci Vyšný Klatov. 

 
Obr. 4 Najväčší úlomok meteoritu „Košice“, má hmotnosť 2,19 kg. 

http://kosice.korzar.sme.sk/
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Úlohy pre žiakov 

1. Svetelná stopa na oblohe 

         

         

         

         

         

         

 

2. Významný meteorit na Slovensku 

Doplň správne text a odpovedz na otázky: 

Meteorit, ktorý má známu dráhu, čiže astronómovia môžu presne určiť, z ktorej časti slnečnej sústavy 

spadol na Zem, má svoj vlastný ____________________ 

Meteorit, ktorý spadol  na Slovensku 28.februára 20__ pri obci Vyšný _______ sa volá ___________. 

Najväčší nájdený úlomok meteoritu Košice mal hmotnosť _______________kg. 

Koľko rokov pred pádom meteoritu Košice padol meteorit na územie Slovenska? 

   a) 115 rokov     b) 100 rokov  c) 10 rokov     d) 1 000 rokov 

Je možné si nájdený meteorit ponechať alebo predať?   ______________________  

Akú odmenu získa nálezca?  ____________________________________________ 

 

3. Kameň z vesmíru 

Doplň do textu správne slová:  meteor, meteorit, hmotnosť, Zem, Mars, zemský povrch, asteroid, 

meteoroid, impaktný kráter, kométa 

V našej Slnečnej sústave sa okrem Slnka, planét, ich mesiacov nachádzajú aj malé skalnaté, železité 

objekty, voláme ich _________________. Až 90 % z nich je sústredených v hlavnom páse asteroidov, 

ktorý sa nachádza medzi ________________ a Jupiterom. Môže dôjsť k ich kolízii 

so ________________. Asteroid, ktorý sa dostane do zemskej atmosféry voláme ________________. 

Jeho zvyšok po prelete zemskou atmosférou, ktorý dopadne na zemský povrch sa volá 

__________________. Môže mať __________________ aj 30 kg až niekoľko tisíc ton. Súbor javov 

(svetelná stopa) pri prelete atmosférou nazývame ___________________. Je známych približne 

40 000 meteoritov. Meteority pri dopade na zemský alebo pevný povrch iných vesmírnych telies 

(Mars, Mesiac) vytvárajú na povrchu ________________________. 

 

Doplňovačka s tajničkou (názov svetelnej stopy 
na oblohe) 
 
1. objekt z prachu a ľadu 

2. najväčší asteroid 

3. najväčšia planéta slnečnej sústavy  

4. kov, ktorý najčastejšie obsahujú meteority 

5. zvyšok asteroidu po prelete zem. 

atmosférou, ktorý dopadne na zem. 

povrch 

6. útvar na zem. povrchu, ktorý vznikne pri 

páde meteoritu 
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4. Nie je ADAM ako ADAM 

    Označ správne odpovede: 

Nový automatický systém ADAM sa bude testovať  

e) v  Bratislave na FMFI UK 

f) na Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici 

g) na observatóriu v Modre 

h) v NASA v USA . 

 

Tento systém bude zachytávať pohyb 

a) komét  c) veľkých asteroidov 

b) hviezd  d) malých objektov blížiacich sa k Zemi. 
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Žiacke pracovné listy 

 

Pracovný list č. 1 (úlohy 1., 2.): strana 19 – strana 22                                                                                 

 

Pracovný list č. 2 (úloha 1.): strana 23 – strana 25                                                                                  

 

Pracovný list č. 3 (úloha 2.): strana 26 – strana 28                                                                                 
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Mohol by dopad veľkého asteroidu na Zem spôsobiť globálnu 

katastrofu? 

Pripomeňme si: 

Asteroidy sú úlomky skál a kovu, alebo ich kombinácia, ktoré obiehajú okolo Slnka. Viac ako 90 % ich 

leží v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Je to pozostatok nevytvorenej planéty. 

Najväčší asteroid – Ceres – bol objavený v r. 1801 a má priemer 1 000 km. Tretí najväčší a najjasnejší 

sa volá Vesta, jeho priemer je 580 km. Je ľahko pozorovateľný. 

Meteoroidy sú malé kúsky kameňa a prachu, ktoré vstupujú do atmosféry Zeme. Väčšina z nich sú 

úlomky asteroidov, alebo malé kúsky hornín z  Marsu,  Mesiaca  alebo  komét. 

Väčšina meteoroidov zhorí v atmosfére približne vo výške 50 km nad povrchom a vytvára svetelné 

záblesky na nočnej oblohe – meteory (padajúce hviezdy). 

Meteority sú väčšie úlomky (30 kg – 10 000 t), ktoré nezhoria úplne a dopadnú na povrch Zeme. 

Výskumné úlohy: 

1. Aký vplyv má rýchlosť asteroidu (dopadajúceho telesa) na: 

 a) veľkosť krátera (priemer a hĺbka) 

 b) dosah odletujúcich trosiek 

2. Aký vplyv má hmotnosť asteroidu (dopadajúceho telesa) na: 

 a) veľkosť krátera (priemer a hĺbka) 

 b) dosah odletujúcich trosiek 

Príprava simulácie zrážky: 

Pomôcky: škatuľa, váhy, noviny, pravítko, dĺžkové meradlo 

Materiál predstavujúci zemský povrch: hlina, piesok, múka, sadra... 

Predmety predstavujúce asteroid: guľôčky z plastelíny, z kovu, golfové, tenisové loptičky, a i. 
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Úloha 1. 

Vyslovte hypotézu (predpoklad), čo si myslíte, ako závisí veľkosť krátera a rozsah odletujúceho 

materiálu  od rýchlosti dopadajúceho telesa? 

Hypotéza: ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

Navrhnite postup merania (napr. rôzne objekty vhodiť do piesku, z akej výšky...) 

Postup: ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Pomôcky:............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Svoj predpoklad overte jednoduchým experimentom, výsledky zapíšte do tabuľky. 

Na výpočet rýchlosti využite vedomosti o kinetickej a potenciálnej energii: 

2

2

1
mvEK  ,        mghEP  ,     potom pre rýchlosť platí: v = gh2                         (1) 

Napr.: výška h = 0,2 m    v = 2,0..2 g m = 2 m/s 

Tab.1 

Dopadajúce 

teleso 

Výška / m Kráter 

priemer / m 

Kráter 

hĺbka / m 

Dosah trosiek 

/ m 

Rýchlosť/ 

m/s 
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Úloha 2. 

Vyslovte hypotézu (predpoklad), čo si myslíte, ako závisí veľkosť krátera a rozsah odletujúceho 

materiálu od hmotnosti dopadajúceho telesa. 

Hypotéza: ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

Navrhnite postup merania (napr. rôzne objekty vhodiť do piesku, z akej výšky..?). 

Postup: ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Pomôcky:............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Svoj predpoklad overte jednoduchým experimentom, výsledky zapíšte do tabuľky. 

Tab.2 

Č. Dopadajúce 

teleso 

Hmotnosť

/kg 

Priemer/m Kráter 

priemer/

m 

Kráter 

hĺbka /m 

Dosah 

trosiek /m 

Výška/m 
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Diskusia: 

1. Potvrdili výsledky experimentu vaše predpoklady? 

 

 

 

2. Čo vaše údaje odhalili o závislosti veľkosti krátera a dosahu odletujúcich trosiek od : 

a) rýchlosti dopadajúceho telesa, 

 

 

b) hmotnosti dopadajúceho telesa? 

 

 

Skúste odpovedať na otázky: 

1. Aké črty skutočných kráterov sa neprejavili vo vašich simulovaných zrážkach? 

 

2. Opíšte, v čom nemôžu vaše simulované nárazy správne, reálne predstavovať skutočné nárazy 

meteoritov na planétu. 

 

 

3. Odhadnite veľkosti kráterov vzniknutých nárazom meteoritov o priemere 100 m, 1 km a 10 km. 

 

 

Záver: 
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Mohol by dopad veľkého asteroidu na Zem spôsobiť globálnu 

katastrofu? 

Pripomeňme si: 

Asteroidy sú úlomky skál a kovu, alebo ich kombinácia, ktoré obiehajú okolo Slnka. Viac ako 90 % ich 

leží v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Je to pozostatok nevytvorenej planéty. 

Najväčší asteroid – Ceres – bol objavený v r. 1801 a má priemer 1 000 km. Tretí najväčší a najjasnejší 

sa volá Vesta, jeho priemer je 580 km. Je ľahko pozorovateľný. 

Meteoroidy sú malé kúsky kameňa a prachu, ktoré vstupujú do atmosféry Zeme. Väčšina z nich sú 

úlomky asteroidov, alebo malé kúsky hornín z  Marsu,  Mesiaca  alebo komét. 

Väčšina meteoroidov zhorí v atmosfére približne vo výške 50 km nad povrchom a vytvára svetelné 

záblesky na nočnej oblohe – meteory (padajúce hviezdy). 

Meteority sú väčšie úlomky (30 kg – 10 000 t), ktoré nezhoria úplne a dopadnú na povrch Zeme. 

Výskumné úlohy: 

Aký vplyv má rýchlosť asteroidu (dopadajúceho telesa) na: 

 a) veľkosť krátera (priemer a hĺbka) 

 b) dosah odletujúcich trosiek 

 

Príprava simulácie zrážky: 

Pomôcky: škatuľa, váhy, noviny, pravítko, dĺžkové meradlo 

Materiál predstavujúci zemský povrch: hlina, piesok, múka, sadra... 

Predmety predstavujúce asteroid: guľôčky z plastelíny, z kovu, golfové, tenisové loptičky, a i. 
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Úloha: 

Vyslovte hypotézu (predpoklad), čo si myslíte, ako závisí veľkosť krátera a rozsah odletujúceho 

materiálu  od rýchlosti dopadajúceho telesa? 

Hypotéza: ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Navrhnite postup merania (napr. rôzne objekty vhodiť do piesku, z akej výšky..) 

Postup: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Pomôcky:............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Svoj predpoklad overte jednoduchým experimentom, výsledky zapíšte do tabuľky. 

 

Na výpočet rýchlosti využite vedomosti o kinetickej a potenciálnej energii: 

2

2

1
mvEK  ,        mghEP  ,     potom pre rýchlosť platí: v = gh2                         (1) 

                                                   Napr.: výška h = 0,2 m  ,   v = 2,0..2 g m = 2 m/s 

 

Tab.1 

Dopadajúce 

teleso 

Výška / m Kráter 

priemer / m 

Kráter hĺbka / 

m 

Dosah trosiek 

/ m 

Rýchlosť/   

m/s 
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Diskusia: 

1. Potvrdili výsledky experimentu vaše predpoklady? 

 

 

 

2. Čo vaše údaje odhalili o závislosti veľkosti krátera a dosahu odletujúcich trosiek od rýchlosti 

dopadajúceho telesa? 

 

 

 

 

Skúste odpovedať na otázky: 

1.  Aké črty skutočných kráterov sa neprejavili vo vašich simulovaných zrážkach? 

 

 

 

2. Opíšte, v čom nemôžu vaše simulované nárazy správne, reálne predstavovať skutočné nárazy 

meteoritov na planétu. 

 

 

 

 

3. Odhadnite veľkosti kráterov vzniknutých nárazom meteoritov o priemere 100 m, 1 km a 10 km. 

 

Záver: 
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Mohol by dopad veľkého asteroidu na Zem spôsobiť globálnu 

katastrofu? 

Pripomeňme si: 

Asteroidy sú úlomky skál a kovu, alebo ich kombinácia, ktoré obiehajú okolo Slnka. Viac ako 90 % ich 

leží v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Je to pozostatok nevytvorenej planéty. 

Najväčší asteroid – Ceres – bol objavený v  r. 1801 a má priemer 1 000 km. Tretí najväčší a najjasnejší 

sa volá Vesta, jeho priemer je 580 km. Je ľahko pozorovateľný. 

Meteoroidy sú malé kúsky kameňa a prachu, ktoré vstupujú do atmosféry Zeme. Väčšina z nich sú 

úlomky asteroidov, alebo malé kúsky hornín z Marsu, Mesiaca alebo komét. Väčšina meteoroidov 

zhorí v atmosfére približne vo výške 50 km nad povrchom a vytvára svetelné záblesky na nočnej 

oblohe – meteory (padajúce hviezdy). 

Meteority sú väčšie úlomky (30 kg–10 000 t), ktoré nezhoria úplne a dopadnú na povrch Zeme. 

Výskumné úlohy: 

Aký vplyv má hmotnosť asteroidu (dopadajúceho telesa) na: 

 a) veľkosť krátera (priemer a hĺbka) 

 b) dosah odletujúcich trosiek 

 

Príprava simulácie zrážky: 

Pomôcky: škatuľa, váhy, noviny, pravítko, dĺžkové meradlo 

Materiál predstavujúci zemský povrch: hlina, piesok, múka, sadra... 

Predmety predstavujúce asteroid: guľôčky z plastelíny, z kovu, golfové, tenisové loptičky, a i. 
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Úloha: 

Vyslovte hypotézu (predpoklad), čo si myslíte, ako závisí veľkosť krátera a rozsah odletujúceho 

materiálu od hmotnosti dopadajúceho telesa. 

Hypotéza: ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

Navrhnite postup merania (napr. rôzne objekty vhodiť do piesku, z akej výšky..?). 

Postup: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Pomôcky:............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Svoj predpoklad overte jednoduchým experimentom, výsledky zapíšte do tabuľky. 

 
Tab.2 

Č. Dopadajúce 

teleso 

Hmotnosť

/kg 

Priemer 

/m 

Kráter 

priemer 

/m 

Kráter 

hĺbka /m 

Dosah 

trosiek /m 

Výška /m 
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Diskusia: 

1. Potvrdili výsledky experimentu vaše predpoklady? 

 

 

 

2. Čo vaše údaje  odhalili  o závislosti  veľkosti  krátera  a dosahu  odletujúcich  trosiek od 

hmotnosti dopadajúceho telesa? 

 

 

 

Skúste odpovedať na otázky: 

1. Aké črty skutočných kráterov sa neprejavili vo vašich simulovaných zrážkach? 

 

 

 

2. Opíšte, v čom nemôžu vaše simulované nárazy správne, reálne predstavovať skutočné nárazy 

meteoritov na planétu. 

 

 

 

3. Odhadnite veľkosti kráterov vzniknutých nárazom meteoritov o priemere 100 m, 1 km a 10 km. 

 

 

 

 

Záver: 


