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pohyblivý kotouč Měsíce

kotouč Slunce na zdi

vzdálenost oka od Měsíce (d)

provázek (délka – 7 m)

(d)

 Předveďte, jak malý předmět, který je blíže, může zakrýt mnohem větší předmět, který je vzdálený. Připadá vám, že Slunce a Měsíc se často na obloze jeví, jako by 
měly stejnou velikost? Slunce je mnohonásobně větší, a přesto ho Měsíc může zakrýt tak, že zcela potemní. Tento jev se nazývá úplné zatmění Slunce. Pomocí výpočtu 
založeného na tom, co se děje během zatmění Slunce, můžeme jeho velikost (průměr) vypočítat. Ukažte žákům, jak dospějí k výsledku s pomocí modelu z tvrdého papíru. 
Stejného principu se používá k výpočtu průměru skutečného Slunce.

Proč Slunce zmizí?
Téma: Sluneční soustava a Země

Předveďte, co se stane, když Měsíc zakryje Slunce



GEOLOGIE PRO ZVÍDAVÉ / POKUSY    2

POKUSY

Pr
oč

 S
lu

nc
e 

zm
iz

í?

 Požádejte žáky o spolupráci:
 Do středu kotouče představujícího Slunce připevněte provázek dlouhý 7 m.
 Upevněte kotouč představující Slunce na zeď.
 Na provázek navlékněte kotouč představující Měsíc.
 Podržte konec provázku ve výši očí a dívejte se na kotouč představující Slunce – jak ukazuje obrázek.
 Požádejte jednoho z žáků, aby pohyboval Měsícem po provázku, dokud zcela nezakryje (nezatemní) Slunce.
 Změřte vzdálenost od vašeho oka k Měsíci (d) a průměr Měsíce (M).

 Nyní vypočítejte průměr Slunce podle vzorce:
průměr Měsíce = M (cm)
vzdálenost Měsíce od oka = d (cm)
průměr Slunce = S (cm)
vzdálenost Slunce od oka = 700 cm

 Ověřte výsledek změřením průměru kotouče představujícího Slunce.

 Nakonec si můžete názorně demonstrovat zatmění Slunce tak, že jeden žák zakryje výhled na hlavu spolužáka svým palcem. V tomto velmi jednoduchém modelu 
představuje palec Měsíc a hlava spolužáka Slunce.
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 provázek (délka 7 m)
 kruhový disk z tvrdého papíru o průměru 28 cm

 s otvorem uprostřed (představující Slunce)
 kruhový disk z tvrdého papíru o průměru 4 cm

 s otvorem uprostřed (představující Měsíc)
 svinovací metr nebo pravítko.

12–18 let 20 minut

Žáci dokážou:
 uvědomit si, že Slunce a Měsíc mají značně rozdílné velikosti, třebaže se na obloze zdá, že mají srovnatelný 

průměr;
 vysvětlit, že malý objekt, který je blíže Zemi, může zakrýt mnohem větší objekt ležící ve větší vzdálenosti;
 provést jednoduchý výpočet, aby zjistili průměr slunečního modelu.
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SOUVISLOSTI

Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ

Když žáci nastaví Měsíc do pozice, kdy je Slunce Měsícem zastíněno, vzdálenost oka od Měsíce bude 100 cm.
Výpočet je založen na skutečnosti, že úhel, který zaujímá Měsíc, je větší nebo rovný úhlu, který zaujímá Slunce; 
jinak by zatmění nebylo úplné a zůstal by viditelný prstenec světla. Pro účely této aktivity se předpokládá, že oba 
úhly jsou stejné.

Tečna k úhlu zaujímanému Měsícem = poloměr/vzdálenost = 2/100 = 1/50.
Tečna k úhlu zaujímanému Sluncem = poloměr/vzdálenost = 14/700 = 1/50.

=
průměr Měsíce (M) průměr Slunce (S)

vzdálenost Měsíce od oka (d) vzdálenost Slunce od oka

Poznámka: Všimněte si, že rozměry vybrané pro pokus nejsou v měřítku (jinak by pokus nemohl probíhat v učebně). 
Toto znázornění ukazuje principy zatmění bez ohledu na správné měřítko.

Z toho můžeme odvodit rovnici:

=
M S

d 700
Tudíž 

 Použijte tuto metodu výpočtu pro zjištění výšky 
vysoké budovy. 

 Vyhledejte zajímavé informace o zatmění Měsíce 
na internetu.

 Měsíc a Slunce mají při pozorování ze Země 
zdánlivě stejnou velikost, protože jsou od Země 
různě vzdálené.

 Malý objekt v blízkosti může zakrýt výhled 
na mnohem větší, ale vzdálený objekt.


