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Úvod

V rámci našeho přírodovědného klubu jsme dostali za úkol zpracovat 
miniprojekt na téma Sluneční soustavy, což jsme uvítali, jelikož nás tato 
oblast přírodovědy zaujala a tudíž jsme s radostí využili možnost 
prohloubit si svoje znalosti. Rozhodli jsme se, že se pokusíme zjistit něco
zajímavého o planetách sluneční soustavy i jiných tělesech. Žáci se sami
rozdělili do dvojic a s pomocí internetu a dostupné literatury téma 
samostatně zpracovali. Nebyli nijak omezováni, práci mohli vypracovat 
libovolně. 
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Cíl

Našim cílem je prohloubení znalostí o sluneční soustavě, zejména o 
jednotlivých planetách. Nezaměříme se tedy přímo na informace, které 
mohou žáci běžně vyhledat v učebnicích přírodopisu. 

Rádi bychom takto vzniklé materiály použili pro tvorbu nové nástěnky či 
prezentace, která bude trvale umístěna v učebně přírodovědy (na prvním
stupni) či v učebně přírodopisu (na druhém stupni). 

Cílem je taktéž naučit žáky vyhledávat užitečné poznatky, pracovat 
s různými zdroji informací a srozumitelně je zpracovávat.
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Vypracování

Vznik a vývoj sluneční soustavy začal podle odhadů někdy před 4,55 až 
4,56 miliardami let gravitačním smršťováním malé části obrovského 
molekulárního mračna. Většina hmoty se soustředila v jeho centru, kde 
vytvořila Slunce, zatímco zbytek kolem něj vytvořil plochý protoplanetární
disk, z něhož pak vznikly planety, jejich měsíce, planetky a další tělesa.

Objasněním vzniku Sluneční soustavy se zabývalo mnoho vědců či 
filozofů. Jedním z nich byl např. Immanuel Kant, který se domníval, že 
všechna tělesa, skládající náš sluneční svět, byla "na počátku všech 
věcí" rozložena v "elementární látku", která vyplňovala všechen prostor, 
v němž nyní tato tělesa obíhají. Z označení "elementární pralátka" není 
sice patrno, jak si Kant představoval skupenství této látky, nicméně jeho 
předpoklad, že její částice opisují samostatné dráhy, je podstatným 
znakem hypotézy meteorické. Kant mluví o párách (Dünste), avšak není 
vyloučeno, že tím mínil prach.

P. S. Laplace uveřejnil svou teorii ve spise Exposition du systéme du 
Monde, vydaném r. 1796. Vychází z předpokladu, že hmota sluneční 
soustavy měla původně tvar žhavé plynové koule, rozkládající se až za 
dráhu nejvzdálenější planety. Ochlazováním se tato koule smršťovala, 
čímž se zrychlovala její rotace, až konečně došlo k odlučování hmoty na 
rovníku ve tvaru plynových prstenců.

Studiem následujícího vývoje sluneční soustavy se zabývali vědci 
nejrůznějších disciplín, zejména astronomie, fyziky, geologie a 
planetologie. Vytvořené modely musely být s přibývajícími poznatky 
několikrát upraveny, a to zejména  v 50. letech a s objevem 
extrasolárních planet v 90. letech 20. století. Mnohé cizí planetární 
systémy jsou však natolik odlišné, že při jejich vývoji musely hrát roli i 
jiné procesy, než při formování sluneční soustavy.

Sluneční soustava se od svého vzniku vyvíjí neustále. Z 
prachoplynových disků kolem planet vzniklo mnoho měsíců, jiné se 
pravděpodobně vytvořily nezávisle a planety je později zachytily svou 
gravitací. Další, jako například Měsíc obíhající kolem Země, mohou být 
výsledkem obrovských kolizí. Oběžné dráhy planet se také často měnily 
a planety si vyměňovaly i svá místa v soustavě. Na vývoji sluneční 
soustavy v jejích počátcích se zřejmě do velké míry podílela právě tato 
planetární migrace.
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Ve Sluneční soustavě lze nalézt celou hierarchii nejrůznějších těles a 
tělísek. Ve směru od Slunce narazíme nejprve na čtyři kamenné planety 
– Merkur, Venuši, Zemi a Mars. Ty jsou označovány jako terestrické – 
planety zemského typu. Jde o tělesa s podobnou strukturou – s kovovým
jádrem obklopeným křemičitanovým pláštěm, který na povrchu přechází 
v pevnou kůru. 

Za pásem planetek se nachází oblast plynných planet – Jupitera, 
Saturnu, Uranu a Neptunu. Všechny jsou si rovněž do jisté míry podobné
– mají husté  jádro obklopené nejprve kapalným a posléze plynným 
obalem složeným převážně z vodíku a helia.

Za Neptunem se již žádná další planeta nenachází. Ve vzdálenostech 
30–55 AU nalezneme druhý pás planetek, tzv. Edgeworthův-Kuiperův 
pás (E-K). Tato druhá zásobárna asteroidů je mnohem větší než hlavní 
pás planetek a zahrnuje především  kusy rozličných ledů (kromě vodního
především ledy metanu nebo amoniaku). Největším známým tělesem E-
K pásu je Pluto s průměrem 2 300 km, donedávna řazené mezi planety.

Na samé hranici je Sluneční soustava pravděpodobně obklopena 
kulovým obalem složeným z ledových těles – Oortovým mračnem.

Měsíc

Je jediná přirozená družice Země ( střední vzdálenost od Země – 384 
403 km, měsíční rovníkový průměr – 3476 km). V současné době je 
přijímána teorie velkého impaktu, podle níž Měsíc pochází z vyvrženého 
materiálu po kolizi formující se žhnoucí Země s planetesimálou velikosti 
Marsu. Sklon měsíční dráhy činí dost nepravděpodobnou možnost, že by
se Měsíc vytvořil spolu se Zemí, nebo že by byl zachycen později.

Před 4,5 miliardami let – povrch Měsíce pokryt tekutým magmatem. 
Dnes zbytek – tzv. KREEP ( draslík, prvky vzácných zemin, fosfor). Kůra 
obsahuje mnoho různých prvků, např. uran, draslík, křemík, hořčík, 
thorium, železo, titan, vápník, hliník či vodík. Kompletní globální 
zmapování Měsíce podle míry výskytu těchto prvků dosud nebylo 
provedeno.

Povrch Měsíce tvoří:

Regolit – nejsvrchnější část měsíční kůry (kamenná vrstva rozdrcených 
hornin a prachu)      
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Moře (mare) – tmavé a relativně jednotvárné měsíční pláně = rozlehlé 
prastaré čedičové proudy lávy, které vyplnily pánve velkých kráterů.

Pevniny (terra) – světlejší vrchoviny 

Krátery – několik desítek tisíc o průměru přes 1 km (staré stovky milionů 
nebo miliardy let). Největší se nachází poblíž jižního pólu. Měří 2240 km 
v průměru a jeho hloubka činí 13 km.

Měsíc je vytrvale bombardován objekty (komety…) bohatými na vodu. 

Sluneční energie ji rozštěpí na základní prvky H a O, ty unikají do 
vesmíru. Neexistuje žádný přímý důkaz měsíční vody, ledu, vodních par. 

Měsíc je přivrácenou stranou stále k Zemi, druhou odvrácenou stranu z 
větší části Země nelze spatřit. Ovlivňuje Zemi svojí gravitační přitažlivostí

tím, že způsobuje příliv a odliv a také pokles litosférických desek.
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Závěr

Domnívám se, že se členové našeho přírodovědného klubu vypořádali 
s úkolem vcelku dobře. Práce je zajímala a hlavně bavila, se svými 
krátkými prezentacemi seznámili ostatní spolužáky a vysloužili si 
pochvalu. 

Výsledkem našeho snažení je menší nástěnka umístěná na zdi učebny 
přírodopisu, kde se s ní mohou seznámit také ostatní žáci naší školy a 
hlavně může být dále využívána ve výuce. 

Žákům byl poskytnut dostatečný prostor pro zpracování, mohli se zaměřit
na cokoliv, co je o vybrané planetě (tématu) zaujalo. Pracovali s 
nadšením a přestože se jedná z velké části o studenty sedmého 
ročníku,výsledek je použitelný v rámci celého druhého stupně ZŠ. 
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Přílohy
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