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Krátery na Mesiaci 

Prečo sa krátery Mesiaca odlišujú veľkosťou a tvarom? 

 
Na začiatok dajte žiakom preštudovať fotografie 
povrchu Mesiaca (alebo si ho pozrite v Google Earth). 
Čo je na Mesiaci zvláštne? Prečo je jeho povrch 
tvorený z veľkej časti krátermi? Ako vznikli a prečo  
sa od seba odlišujú tvarmi a veľkosťami? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia povrchu Mesiaca, ktorá zobrazuje Mare Imbrium (More 
ostrovov) a kráter Koperník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snímok krátera Gruithuisen zachytila misia Apollo 15. 

 
Fotografie sú voľné šíriteľné, ich autorom je NASA. 

 
Krátery pokrývajú zhruba 80% povrchu Mesiaca. Naj-
väčší má dĺžku viac než 1000 km, milión z nich má však 
priemer iba 1 m. Väčšina kráterov vznikla v dávnej 
minulosti v dôsledku kolízií Mesiaca s meteoritmi. 

Spoznať ich charakteristiku, vznik a tvar môžete spolu 
so žiakmi prostredníctvom nasledovného modelu.   
 
Žiakom v skupinách rozdajte pomôcky na vytvorenie 
modelu (nájdete ich v zozname na ďalšej strane).  
Ich úlohou je pomocou modelu zistiť, čo vplýva na: 
 

a) priemer krátera 
b) hĺbku krátera 
c) tvar krátera 
d) množstvo vyvrhnutého materiálu pri dopade 

meteoritu 
 

Žiaci najskôr do tácky vysypú piesok, ktorého povrch 
zarovnajú. Ak piesok navrchu jemne posypú materiá-
lom inej farby, pri pokuse budú krátery lepšie viditeľné 
(viď fotografia nižšie). 
 
Jedna skupina žiakov môže skúmať, čo sa stane, keď 
hodia loptičky rôznych veľkostí z rovnakej výšky, 
druhá skupina zas môže skúmať dopad loptičky 
rovnakej veľkosti hodenej z rôznych výšok. Ďalšia 
skupina použije loptičky rôznej hustoty a hmotnosti – 
kovové, plastové a pod. Pri opatrnej manipulácii môžu 
žiaci hodiť jednotlivé guličky aj z rôznych uhlov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krátery vytvorené hodom 4 kovových guličiek rôznej veľkosti 
(pieskový povrch je posypaný kakaom) (Photo: Peter Kennett) 

 
Krátery nie sú len na Mesiaci, niekoľko sa ich nachádza 
aj na Zemi. Kedy a ako vznikli? Aké veľké boli meteori-
ty, ktoré ich vytvorili? Ako mohli dopady meteoritov 
ovplyvniť život na Zemi? Čo sa deje s meteoritmi pri 
prelete zemskou atmosférou? Ako tento proces 
ľudovo nazývame?  
 
Pamätajú si žiaci zo správ nejaký dopad meteoritu 
v posledných rokoch? (tzv. Čeľabinský meteorit – 
článok a videá). Ako si žiaci vysvetľujú, že na Zemi je 
menej kráterov ako na Mesiaci?  

http://tech.sme.sk/c/6703455/rusky-meteorit-zranil-najmenej-tisic-ludi-nasli-jeden-z-kraterov.html
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O aktivite 
 
Názov: Krátery na Mesiaci 
 
Podtitul: Prečo sú krátery na Mesiaci rôznej veľkosti 
a tvaru? 
 
Téma: Skúmanie faktorov, ktoré ovplyvňujú rozmery 
kráterov vytvorené inými telesami, napr. meteoritmi. 
 
Veková kategória: 10 – 16 rokov 
 
Čas potrebný na aktivitu: cca 30 minút 
 
Ciele 

 žiaci vedia tvoriť závery z výsledkov pokusu 

 žiaci sú schopní určiť vzťahy medzi 
premennými vzhľadom na veľkosť a tvar 
kráteru 

 žiaci sú schopní nájsť súvislosti medzi ich 
pokusmi a reálnymi krátermi na Mesiaci 

 
Kontext 
 
Aktivita môže byť použitá pri učive o Mesiaci, 
prípadne zadaná ako žiacky vedecký projekt. Svoje 
uplatnenie nájde aj na geografických krúžkoch.  Žiaci 
počas nej skúmajú javy bez toho, aby vopred poznali 
závery, ku ktorým sa majú dopracovať. Aktivita sa 
dotýka aj vplyvu dopadu meteoritov na Zem 
v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Preto je vhodné 
pri nej rozviesť diskusiu o vplyvoch meteoritov na 
život na Zemi v minulosti. Učiteľ môže žiakom ukázať 
niekoľko príkladov dopadových kráterov na Zemi. 
 
Rozširujúca aktivita 
 
Žiaci môžu vypočítať vplyv dopadu meteoritu na Zem 
použitím kalkulačky „Impact Calculator“, ktorú je 
možné nájsť na simulator.down2earth.eu/index.html. 
Kalkulačka umožňuje pracovať s rôznymi veľkosťami 
meteoritov, rýchlosťou, hustotou či uhlom, pod 
ktorým dopadajú na Zem. Možné je meniť aj 
prostredie, do ktorého meteorit narazí – voda, 
usadené horniny, vyvreté horniny. Kalkulačka ukazuje 
aj to, aké veľké škody a v akom rozsahu meteorit 
spôsobí, pričom si žiaci môžu nastaviť kontinent, na 
ktorom sa nachádzajú. Porovnania môžu robiť aj so 
známym kráterom Barringer v USA (štát Arizona). 
 
Teoretické východiská 
 

 kráter Barringer v Arizone je viac ako 1 km 
široký a bol vytvorený meteoritom s prieme-
rom 30 m. V modeloch vytvorených v triede sú 

krátery pri sebe oveľa bližšie ako 
v skutočnosti.  

 Povrch Mesiaca (a niektorých planét a ich 
mesiacov) je posiaty krátermi, ktoré neboli 
zničené tektonickou činnosťou ani 
zvetrávaním, napriek tomu, že vznikli pred 
miliónmi rokov. Krátery na Zemi podliehajú 
„rýchlym“ zmenám vplyvom geologických 
a atmosférických procesov.  

 Súvislosti medzi krátermi a ich veľkosťami sú 
merateľné, takisto ako vzťahy medzi výškou 
a rýchlosťou, ktorou meteority dopadali na 
povrch Zeme 

 
 

Pomôcky 
 

 veľká drevená alebo kartónová krabica, 
prípadne tácka, široká cca 50 cm,  hlboká aspoň 
10 cm 

 5 kg piesku, resp. jeho dostatočné množstvo na 
zaplnenie zhruba  polovice nádoby/tácky 

 kakao alebo iný farebný prášok 

 sitko na rovnomerné rozmiestnenie prášku 

 sklenené, kovové (príp. aj plastové) guľôčky 

 pravítka 
 
 
Užitočné linky 
 
http://down2earth.eu 
 
 
Zdroj 
 
Založené na aktivite„Creating Craters“ zo stránky 
http://down2earth.eu ; takisto nápad Petra 
Brannlunda, publikovaný v Association of Teachers of 
Geology (teraz the Earth Science Teachers’ 
Association) (1988) Science of the 
Earth: Astrogeology – and the clues on the Moon, 
Sheffield, Geo Supplies Ltd. 
 
 
Originál aktivity v angličtine 
 
www.earthlearningidea.com/PDF/68_Moon_craters.pdf 
 
 

Preklad do slovenčiny 
 
Lepšia geografia (www.lepsiageografia.sk)  
so súhlasom Earth Learning Idea. 

http://simulator.down2earth.eu/index.html
http://down2earth.eu/
http://down2earth.eu/
file:///C:/Users/Peter/Downloads/www.earthlearningidea.com/PDF/68_Moon_craters.pdf
http://www.lepsiageografia.sk/
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a preto je jeho činnosť založená prevažne na dobrovoľníckych aktivitách.  Nápady a aktivity na webstránke projektu 

www.earthlearningidea.com sú určené najmä učiteľom geografie a prírodných vied (Earth Science). Tvoria ich 

odborníci a didaktici vied ako sú geografia, geológia a pod. Jednotlivé aktivity sú v diskusiách dopĺňané pripomienkami 

ich používateľov, čím je zabezpečovaná ich funkčnosť a realizovateľnosť. Autori projektu sa zriekajú autorských práv 

na opis aktivít v prípade, že budú bezplatne použité na vzdelávacie ciele. Autorské práva sa vzťahujú na materiál, ktorý 
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