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• Jednou z podmínek života je světlo a teplo ze 

Slunce

• Slunce je obrovská koule žhavých plynů, které 

neustále vybuchují

• Slunce je HVĚZDA.

• Je podobná jako všechny ostatní hvězdy

• Je k Zemi nejblíže, proto se nám zdá Slunce 

tak velké

• Je středem Sluneční soustavy

• Světlo z něj k nám doletí za 8 minut



Pozorovat Slunce můžeme jen přes brýle nebo dalekohledy se speciálními filtry, 

protože by došlo k nevratnému poškození našeho zraku.

Zvláštním úkazem je úplné zatmění Slunce:

• Nastane, když se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce a tak jej zakryje

• Při úplném zatmění Slunce nastane šero



Země:

• Je součást Sluneční soustavy

• Jedna z 8 planet

• Jediná, na které je život, protože má nejlepší vzdálenost od Slunce = není na ní ani příliš 

horko, ani příliš zima

• Vznikla asi před 5 miliardami let

• Obíhá okolo Slunce po oběžné dráze

• Kolem Země obíhá její přirozená družice = Měsíc



Zdá se nám, že se Slunce pohybuje po obloze:

• Ráno vychází na východě

• V poledne svítí z jihu

• Večer zapadá na západě

• V noci ho nevidíme

• Ráno opět vyjde

Tento pohyb je ale jen zdánlivý - VE SKUTEČNOSTI SE 

POHYBUJE ZEMĚ

Země vykonává 2 pohyby:

1.Otáčí se okolo své osy

2.Obíhá okolo Slunce



Jak se střídá den a noc

Koukni se na tohle video (klikni na odkaz)  Střídání dne a noci a ročních období - Paxi

Země se otáčí okolo své osy. To je pomyslná čára, která 

spojuje póly.

Otáčí se proti směru hodinových ručiček – tedy od západu k 

východu.

Slunce osvětluje jednu polovinu Země – je tam DEN. 

Na opačné neosvětlené straně je NOC.

Okolo své osy se Země otočí za 24 hodin – tedy za 1 den.

Udělej si doma pokus s pomerančem:

• Potřebuješ pomeranč, špičatou špejli a baterku

• Pokus udělej až večer, potřebuješ šero.

• Udělej si na pomeranči značku.

• Sviť baterkou na pomeranč, pomerančem 

otáčej okolo špejle a pozoruj značku.

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0


Jak se střídají roční období
• Je způsobeno obíháním Země okolo Slunce

• Země oběhne Slunce za 365 dní = 1 rok

• Během roku je severní nebo jižní polokoule více či méně přikloněná ke Slunci.

• Proto sluneční paprsky dopadají na Zemi pod různým úhlem a v různém množství.

Podívej se na obrázek:

• Jsou tam roční období jaro, 

léto, podzim a zima

• Do jarního obrázku jsem 

dokreslila paprsky

• Představ paprsky ve všech 

obrázcích a řekni, kdy na 

zemi dopadá nejvíce 

nejdelších paprsků

jaro léto

podzim zima



Kdo odpověděl, že v létě – odpověděl správně!!!

V létě dopadá na zemský povrch nejvíce paprsků. Slunce svítí na Zemi delší dobu. Proto je v létě teplo.

V zimě dopadá na Zemi méně paprsků a mnohem kratší dobu. Proto je zima.

A TO JE VŠECHNO 

Na posledním snímku si zopakuj, co ses dozvěděl:



Zapiš si písmenko správné 

odpovědi.

Doplň to, co ti vznikne, do věty.


