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Výpravu jsme v pátek zahájili rozdělením na 4 skupinky s vesmírnými názvy: Hořící rakety, Sovětské rakety, 

Supernovy a Babiččiny papuče (opravdu vesmírné     ). 

Prvním úkolem při putování vesmírem bylo zjistit tajný kód napsaný ve hvězdách – samozřejmě ne doslova, 
ale hledali jsme obrázky hvězd s napsanými písmenky. Nakonec všechny týmy dokázaly 
tajný kód rozluštit a zjistili, že „Vesmír je nekonečný“. 

Nato jsme si vyzkoušeli, jaké to je být astronomem. Všichni si stoupli kolem stolu a 
pozorně naslouchali. Jakmile astronom zahlédl ve vesmíru jejich objekt, museli poplácat 
dlaně svým protivníkům. 

Pak jsme poznávali, co se vesmírem pohybuje, pomocí promítaných černobílých obrázků. 
To bylo docela jednoduché, všichni bez problémů odhalili skoro všechny objekty. 

Sobotní dopoledne jsme strávili putováním po Čáslavi. Všichni postupně prošli 13 
zastavení, kde se seznámili se zajímavými památkami v Čáslavi, kostely, 
synagogou, věží, sochami, prošli si náměstí i širší okolí a užili si i trochu 
nakupování. No a přitom všichni plnili i vesmírné úkoly, které je 
provedly různými záludnostmi – co za planety máme ve Sluneční 
soustavě, jaké objekty lze ve vesmíru najít, jaké je ve vesmíru počasí, 
plnili vesmírná bludiště a spojovačky, vyzkoušeli si kvíz o vesmírném 
dobývání a samozřejmě i Vladimíru Remkovi. 



Po obědě a poledním klidu jsme se vydali na nedaleké hradiště Hrádek, 
památku na pravěké osídlení v Čáslavi. Zde jsme si prvně postavili 
raketu z jednotlivých kusů – ne všichni dokázali raketu postavit, ale 
nakonec díky spolupráci mohli všichni na další úkol vzlétnout ze 
startovacích ramp. S raketami jsme se vydali na putování vesmírem a 
dobývání jednotlivých planet – která posádka přiletěla, podepsala se a 
pátrala dále. Nakonec vyhrála skupinka s co největším počtem podpisů. 
Cestou zpátky jsme si chviličku zablbli na hřišti, a nakonec zamířili zpět 

na základnu. 

Večer jsme pak zkusili dát dohromady sbírku vesmírného materiálu 
z planet, které jsme navštívili. Z plastových sáčků jsme si vyrobili vlastní 
nerosty, které jsme pak hrubou silou nařezali a můžeme si je vystavit na 
naší základně na Lovětíně. 

Na závěr jsme si dali Kahoot o tom, co jsme prožili při dopoledním 
putování v Čáslavi, pak ještě pár Kahootů mimo téma (protože nás to 
bavilo) a úplně na závěr jsme si zahráli židličkovanou a nakonec na 
želvičky. A pak jsme už úplně zničení zalehli. 

V neděli jsme jenom uklidili, sbalili se, a po výborném obědě jsme vyrazili na vlak. 

 


