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SLUNCE  A  VESMÍR  / učebnice strana č. 23,24,25 / 
 

Co je to vesmír ?  Vědci věří, že vesmír začal existovat po jedné obrovské explozi, kterou 

nazýváme VELKÝ  TŘESK. 

Tím, jak vznikl vesmír  se zabývají různé mýty a  náboženství. 

Vědecky zkoumá vesmír  astronomie, kosmologie a astrofyzika. Mezi nejznámější vědce, kteří se 

zajímali o vesmír patří : 

    Albert Einstein 

                                                Isaac Newton 

    Johanes Kepler 

Edvin  Hubble sestrojil dalekohled, který je umístěn ve vesmíru a posílá na Zem fotografie 

vesmíru. 

 

Při pohledu na noční oblohu při jasných večerech můžeme vidět stříbrný, mlhavý široký pás, který 

je mezi hvězdami. Jmenuje se  MLÉČNÁ  DRÁHA. 

 

SLUNCE 

Slunce je :                  

– hvězda 

– stará asi 4,6 miliardy let 

– složená z plynů hlavně hélia a vodíku 

– jeho teplota je asi 5 500 stupňů Celsia 

– průměr má 109 krát větší než Země 

– světlo z něj na povrch Země doletí za 8 minut, 

      sluneční světlo letí rychlostí 300 000 km za sekundu 

– Slunce je 333 000 krát těžší než Země 

 

Na Slunci můžeme vidět :          

– sluneční skvrny / místa s nižší teplotou / 

– a pozorovat sluneční erupce 

 

Bez Slunce – energie slunečního záření by nebylo života na Zemi. 

Pozor -    Některé složky slunečního záření mohou poškodit zrak nebo onemocnění kůže. 

                Proto se do Slunce nikdy nedíváme a kůži si před slunečními paprsky se chráníme!!! 

 

 

PLANETY  A  PLANETKY 

 

Kolem Slunce obíhají vesmírné objekty , nazýváme je planety a planetky. 

Kolem Slunce obíhají i komety, meteorická tělesa, kosmický plyn a hvězdný prach. 

Kolem některých planet krouží měsíce. 

 

Co je to kometa ? 

Je podobná planetce a má za sebou typický ohon. Nejznámější je kometa Halleyova, ta se vrací k 

Zemi vždy 1x za 76 let. 

Kdy ji lidstvo uvidí ?  Až  v červenci v roce 2061 ! 

 

 

 

 



 

Snímek Halleyovy komety / zdroj internet / 

 

 

 

Snímek Halleyovy komety pořízený 8. března 1986 na Velikonočním ostrově | Foto: W. Liller | 

Zdroj: NASA/NSSDCA 

 

 

Pro zajímavost si zkopíruj odkaz uvedený pod textem a zadej do vyhledávače, najdeš v něm 

prezentace fotografií vesmíru, které pořídil dalekohled sestrojený Edvinem Hubblem. Mezi 

fotografiemi najdeš fotografii i Halleyovy komety. 

 

Otevři si webovou stranu  www.seznam.cz a zkopíruj si do vyhledávače tento odkaz : 

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu - PDF Stažení zdarma 

 

 

 

 

 

http://www.seznam.cz/
https://search.seznam.cz/?q=planetárium+výukový+materiál+video+halleyova+kometa&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.cz%2F14808151-Vesmir-pohledem-hubblova-teleskopu.html&v=2&c=1&data2=dGyBJuV9OZthTL9EvYCXda39IdULh8xVAdZA6NXnHqEbFbZ1HpA02QaEss62Jpel46BUIzwhO_rJhdm9emoY5cUzdEpHXhAzQaDGlcb3xNYZpq4DfH6PXDjYIiAxSi0Fc3A4Bu1TuaGDCF-UETc52iilvew

