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Foto č. 1:  Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem z oken školy. 6.11 2014 v 5 
hod. (Moc se to nepovedlo) 
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1. Kdo poprvé použil dalekohled? 

Jako první použil dalekohled Galileo Galilei. První ho nechal patentovat holandský 

optik Hans Lippershey. Galileo Galilei však poprvé použil dalekohled k pozorování 

nočního nebe a slunečních skvrn. Jelikož pozoroval slunce bez ochranných filtrů, 

později oslepl. 

2. Sluneční soustava: 

Foto č. 2: Měli jsme 

nakreslit Sluneční 

soustavu, její schéma 

se Sluncem 

uprostřed, znázornit 

dráhy planet a napsat 

její názvy. Další úkol 

splněn. Nákres jsme 

vyfotili. 

 

 

Foto č. 3: 

Náš výrobek 

sluneční 

soustavy. 

Žlutý kruh 

uprostřed 

představuje 

slunce a 

kolem něj 

jsou planety. 
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Foto č. 4: Rádi jsme si hned vyzkoušeli jaké to je být sluncem. 

 

 

Foto č. 5: Kolektivní práce v našem Přírodopisném kroužku. Zbytek starších 

zpracovává miniprojekt na počítači v počítačové učebně. 
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3. Co se nachází ve sluneční soustavě? 

V naší planetární soustavě ze zmrzlého materiálu vznikl Kuiperův pás, z malých 

ledových těles vznikl sférický Oortův oblak. Z hlubokého vesmíru sem zalétají  

komety, meteority (jde o původně meteoroid větší než desítky centimetrů, který 

proletěl atmosférou a dopadl až na zemský povrch- a nevypařil se), meteory (světelný 

jev na obloze vznikne, když meteoroid vlétne do zemské atmosféry, třením a 

stlačováním vzduchu dochází k ionizaci okolní atmosféry), meteoroidy (velikost 

několik milimetrů až desítek metrů. Pokud jejich průměr přesahuje 100metrů, jsou to 

planetky). Do planetární soustavy patří dále hvězdný plyn a prach, planety, přes 150 

známých měsíců. Mezi planetami Mars a Jupiter je hlavní pás planetek, trpasličí 

planety neboli plutoidy (př.: Pluto, Charon, Eris, Makemake, Haumea, aj.) 

 Patří sem dále blízkozemní tělesa, meziplanetární hmota a družice. 

 

4. Pluto  - astronomové původně řadili mezi planety, ovšem po změně definice pojmu 

„planeta“ na kongresu v roce 2006 v Praze byl zařazen mezi trpasličí 

planety a plutoidy.  

 

5. Podmínky pro život na Zemi jsou: teplo, světlo, živiny, dostatečná vzdálenost od 

Slunce, voda, vzduch, dostatečná vegetace. 

 

6. Určení objektů na slunečním disku 

Pokud budeme z naší země pozorovat slunce, může nastat situace, kdy planety 

Merkur a Venuše budou přecházet přes sluneční kotouč. Při tom se projeví jejich 

vlastnosti – jelikož nejmenší planeta Merkur nemá žádnou atmosféru, tak ji na snímku 

uvidíme s ostře ohraničeným okrajem, naopak Venuše má velmi hustou atmosféru, 

proto uvidíme její obrys na snímku rozmazaný. 

Díky prvním pozorováním přechodů planet přes sluneční disk pomocí dalekohledů 

bylo prokázáno, že planety jsou reálná kulatá tělesa. Navíc, pozorováním a měřením 

přechodů planet přes sluneční kotouč byly upřesněny vzdálenosti panující ve Sluneční 

soustavě. 

Astronomové pracují ve svém výzkumu s obrovskými vzdálenostmi a velikostmi, které 

jsou až nepředstavitelné. Používají nevšední veličiny, např. světelný rok.  
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Astronomické jednotky jsou například 

 parsek: vzdálenost hvězdy, jejíž roční paralaxa je rovná jedné úhlové vteřině. 

 světelný rok (LY): vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 365,25 dne. 

         rychlost světla je asi 300 000 km/sec. 

7. Měsíce v naší planetární soustavě: 

             Země – 1 (Měsíc) 

 

Mars – 2 (Deimos, Phobos)  

 

Jupiter – 27 (Adrastea, Amalthea, Ananke, …) 

 

Saturn – 18 (Atlas, Calypo, Dione, …) 

 

Uran – 17 (Ariel, Belinda, Bianca, …) 

 

            Neptun – 8 ( Despina, Galatea, Larissa, …) 

 

Pluto – 3 (Charon, Nix, Hydra) 

 

Foto. 6: Měli jsme nakreslit a popsat Měsíc, i tento úkol jsme s radostí splnily. 
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Foto. 7: Někteří členové našeho kroužku s hotovými projekty. 

 

  

K vypracování projektu jsme použili:  

Pracovní listy „ Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj“ 

Stránky Wikipedie na Internetu 

Školní atlas světa, Kartografie Praha, a.s. 1998. 


