
PLANETY 

• můžeme rozdělit na: 

1) Planety kamenné – Merkur, Venuše, Země a Mars 

 menší planety, pomalu se otáčejí kolem své osy, obíhají blíže Slunci, mají malý počet měsíců 

2) Planety plynné – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun 

jsou obrovské, rychle se otáčejí kolem své osy, obíhají dále od Slunce, mají velký počet 

měsíců a jsou lemovány prstencem  

 

MERKUR 

 

• je nejbližší Slunci 

• nejmenší planeta 

• na jejím povrchu jsou krátery (stejně jako na Měsíci) 

 

VENUŠE 

 

• je po Slunci a Měsíci nejjasnějším tělesem na obloze 

• je zahalená v husté atmosféře a dobře odráží sluneční svit 

• její hustá oblaka obsahují kyselinu sírovou, proto nelze prozkoumat  

 

MARS 

 

• rudá planeta 

• povrch je pokryt červeným pískem s obsahem železa 

• je zde velká zima 

• je na něm nejvyšší hora sluneční soustavy 

• kolem něj obíhají 2 měsíce Strach a Hrůza 

 

JUPITER 

 

• největší planeta 

• má největší hmotnost 

• má 63 měsíců 

• stavbou se podobá Slunci  

 

SATURN 

 

• druhá největší planeta 

• má nádherné, dobře viditelné prstence 

• teplota až -150 stupňů 

• tvořen plyny – vodíkem a heliem 

• v jeho atmosféře je páchnoucí, jedovatý plyn čpavek 

• kolem něj krouží mnoho měsíců, největší se nazývá Titan 

 



URAN 

 

• má modrozelený odstín 

• jméno podle bohu nebes 

• tvořen plyny a kamením 

• teplota -220 stupňů 

• kolem krouží asi 22 prstenců, nejjasnější je Ariel  

 

NEPTUN 

 

• planeta tvořena z ledu a kamení 

• pojmenována podle boha moří 

• na povrchu silné větrné víry 

 

Planetky 

 

• trpasličí vesmírná tělesa, např. Pluto 

 

Měsíc 

 

• naše nebližší kosmické těleso 

• obsahuje tmavá a světlá místa: 

 Tmavá místa jsou tvořena ztuhlou lávou, která se vylila na povrch po dopadu meteoritů 

 Světlá místa tvoří prach. 

• povrch měsíce je chladný 

• nevydává vlastní světlo 

• je vidět, protože ho osvětluje Slunce 

• obíhá kolem Země za 29 a půl dne 

• mění své fáze – dorůstá do úplňku (zvětšuje se) a pak couvá do novu (zmenšuje se) 

 

• Krátery 

 

• jsou kulaté jámy na povrchu Měsíce 

• vznikly dopadem meteorických těles 

 

Slapové jevy 

• Země a Měsíc se vzájemně přitahují 

• Měsíc působí na hladinu moří a oceánů → tomuto působení říkáme slapové síly → 

způsobují slapové jevy → díky nim vzniká příliv a odliv 

 

Kometa 

• velká ledová koule plná kamení a prachu 

• když se přibližuje ke Slunci, vytváří ohon 

• nejznámější je Halleyova kometa 



 


