
NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ 

1.12.- HVĚZDA, KOMETA 

„Na nebi se kometa zjevila,  
zvěst o zrození pravila.“ 
 
 

Kometa se svým pevným jádrem s příměsí kovů a různých látek a vodního elementu- ledu, roztávajícího 
v blízkosti tepla hvězd- v sobě vyvolává řadu otázek. Možnost spatřit kometu je jedinečným zážitkem, 
který se ne každému poštěstí.  

Komety vnímám jako nositelku života, je poslem nových zpráv. Možná právě ona šíří na planety 
element vody, která v sobě nese potenciál života. 

Zapalte prosím svíčku.  

Můžete si zazpívat, či poslechnout píseň o kometě. (Např. Jaromír Nohavica „Kometa“) 

http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/kometa.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=dQrC0mSRNUk 

Podívejte se společně na hvězdou oblohu, pozorujte proměny Měsíce, hledejte souhvězdí. Sledujte, 
jak se hvězdy rozsvěcují- která se objeví jako první? Pozorovat západ a východ Slunce je velkým 
zážitkem. Barevné proměny, hra mraků, postupné pohasínání a rozsvěcování oblohy…, to vše stojí za to 
vidět a umožnit dětem prožít. Kdy? Je to jen na Vás a Vašich možnostech.   

Nejkrásnější hvězdná obloha je bez veřejného osvětlení, na venkově, v přírodě. Hvězdárny a planetária 
také pravidelně pořádají různé programy pro děti a umožňují dětem poznat a uchopit nebeský prostor 
zase z jiného úhlu pohledu… 

Zamyšlení pro dospělé a větší děti: 

Jaké symboly vnímáte jako posly dobrých zpráv?  

Všímejte si příští den znamení. Poproste Vašeho anděla strážného o spolupráci, o láskyplné vedení a 
mluvu prostřednictvím znamení (často to bývají pírka, nalezení ztracených věcí, potkání se zajímavými 
lidmi…). Podělte se vzájemně další den se svými pozorováními odhalených znamení ve Vašem životě. 

Díváte se na hvězdnou oblohu? Víte, jaké planety a nebeské symboly patří k Vašemu znamení?  
Mnohé úhly pohledu lze získat zde: https://najdise.cz/ 
 

Nakreslete kometu k textu příběhu. 

Vyrobte si kometu, hvězdu z papíru.  
https://www.brydova.cz/2020/11/25/skladana-hvezda-online/ 
https://www.brydova.cz/2012/12/20/papirova-hvezda/ 
https://ruvid.net/w/pap%C3%ADrov%C3%A1+hvezda 
https://www.jaksetodela.cz/.../papirova-hvezda-jak... 
https://www.burdastyle.cz/inspirace/vanoce/hvezdy-z-papiru/ 
https://www.mimibazar.cz/navod/5692/papirova-hvezda 
http://www.andulkatvorilka.cz/papirova-3d-hvezda/ 
 
 
Krásný první adventní den. 

http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/kometa.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dQrC0mSRNUk
https://najdise.cz/
https://www.brydova.cz/2020/11/25/skladana-hvezda-online/?fbclid=IwAR2hjpqMfBjr6IBQnQgPO22XJ2fc3UcVyvYpKdaEjrOX3EVEv9TYJl8hoeQ
https://www.brydova.cz/2012/12/20/papirova-hvezda/?fbclid=IwAR3hX0KjZ6JiQcs4o6NOIcsNRRNAHhX6_AseLoGM7Mhc9mJcpE-tvip0SWU
https://ruvid.net/w/papírová+hvezda?fbclid=IwAR17Mq1qMgWvt2YpF9xs5o0EsFBcXTBbKFWCZfbVHKDrgByZWnpyDCqkYw4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jaksetodela.cz%2F...%2Fpapirova-hvezda-jak%3Ffbclid%3DIwAR1iYK3vpXeMExA-Ac5UR9Fk3RHeNvbeXru2ukdaet-anrYBkZylrXvCXeI&h=AT0ymUsrh80AWZ-ouhaHsQA6ARj_kQWmyD7Kc8SV1Jehenp5ogcweP4AUZIYPv3EwybRuX72YyaoWnJ22nj2A5Vlxh3XbtEu1lY1lwpUS8qjNcYRpKjdAcUI3uSUM4pEZkk&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3ZhngpYXqZXjSWjbAV_yQbdogD8Gvjine5Df9YoRVIkOAB6Ixr4LiqAnXG7cwhMMFu_4o0fry2mDqA2DF9TthISCYKhFdNYAiFfhY-CEc2-n1CO3eZvXu22N8O4YoC4TUthknmtBlSAUBXAjdGLtGrVsHrRRllbIEi5yl_3JF7KkjzftCOe2T0VtQmzQbocmLGwAd6-CAN0oIOPsRi
https://www.burdastyle.cz/inspirace/vanoce/hvezdy-z-papiru/?fbclid=IwAR1pHVrMhA02_fglroPCnAhpbVVYFgdTkz88siZCRVItk8nYN17l3eLnWb0
https://www.mimibazar.cz/navod/5692/papirova-hvezda?fbclid=IwAR2FZ7uLX2es7VyYpRiI8suIozdv4BYjEqASt2sm9WPcXFyxeUPkBaZ2GPk
http://www.andulkatvorilka.cz/papirova-3d-hvezda/?fbclid=IwAR0qx31aHvrMBAuUS28XaHjxUl4qg1Ms3V29kJDRufjs15KnsyRfDntqVII


Rekapitulace inspirativních úkolů, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte: 

 Nakreslit kometu do textu příběhu. 

 Vyrobit si hvězdu z papíru. 

 Pozorovat hvězdnou oblohu, východy a západy slunce. 

 Navštívit planetárium. 

 Zazpívat, poslechnout si píseň o kometě. 

 Popovídat si o hvězdném nebi, souhvězdích, nebeských tělesech, hledat informace… 

 Přečíst si svůj horoskop. 

 Vnímat promluvu znamení v každodenním životě, naladit se na intuici. Zamyslet se nad posly 
dobrých zpráv, nad znamením v běžném životě. 

 Zapálit svíčku. 
 
 
Místo pro Vaše otázky, postřehy, zamyšlení, úvahy a poznámky, aneb napadají Vás další úkoly a 
okruhy vztahující se k dnešnímu tématu?  
 


