Země jako
vesmírné těleso

Pracovní listy
Vypracovali:

Hodnocení učitele:

Roční období
Střídání ročních období závisí na změnách v příjmu energie
od Slunce. Proč ale k těmto změnám dochází?

1

Pomocí lampičky a globusu simuluj pozici Země vůči Slunci v uvedených
datech. Nezapomeň, že zemská osa během celého roku ukazuje stejným
směrem. Jak tyto dny nazýváme a jaká roční období tehdy na severní
polokouli nastávají? Pro příslušné pozice zapiš generované napětí na
fotočlánku.

21.6.

21.12.

Datum
Název dne

21. 12.
letní slunovrat
zimní slunovrat

Generované napětí

2

21. 6.

Jsou tyto „speciální dny“ každý rok stejného data?

...............................................................................

V

letní slunovrat
zimní slunovrat
V

Proč je obloha modrá
Jakou barvu má vzduch? Žádnou? A jak je tedy možné, že při
pohledu vzhůru vidíme oblohu modrou?

1

Prosviťte odměrný válec se směsí vody a mléka
bílým světlem lampičky. Co pozorujete z hlediska
barvy světla? Zapište do obrázku, jaké barvy v které
části válce vidíte.

Slunce

Barva:
.................................

Atmosféra Země

.................................

2

Prosviťte akvárium modrým, zeleným a červeným světlem. Které se nejsnáze rozptýlí
a které naopak dosvítí nejdál?

Barva světla:
............................................

............................................

............................................

?

Dokážete již nyní sami odpovědět na otázku, proč je obloha modrá?
Zkuste to:

Oblohu vidíme modrou, protože .........................................................
.............................................................................................................

Spektrometr
Spektrometr je přístroj, který
umožňuje zjistit informace o světelném spektru.
Astronomové tak zjišťují vlastnosti světla hvězd, a tím
získávají informace třeba o tom, z jakých prvků je
hvězda složena.

1

Zkuste rozložit světlo lampičky skleněným hranolem. Jaké barvy
jsou v tomto světle zastoupeny?

2

Porovnejte a zakreslete spektrum klasické žárovky a žárovky LED.

klasická žárovka

?

LED žárovka

Proč má světlo LED studeně bílou barvu?
........................................................................................................................................................

3

Prohlédněte si také spektrum infra lampy. Jaká barva zde převažuje?

....................................................................................................................

Rakety
Rakety jsou zařízeními, která se používají k vynášení
nákladu do vesmíru. Z jakých základních částí se ale
raketa skládá a jakou má funkci?

1

2

Zkus si rozebrat a složit model rakety a přiřaď správné pojmy
jejím odpovídajícím částem a funkcím.
pohání raketu
či kosmickou loď

První stupeň

je umístěn ve špičce rakety

Raketový motor

umisťuje náklad na
správnou dráhu

Druhý (horní) stupeň

vykonává největší práci,
má více motorů

Aerodynamický kryt

slouží k ochraně nákladu
během vzletu

Družice (náklad)

Raketový motor je zodpovědný za pohyb rakety.
V jeho spalovací komoře hoří palivo a tím vznikají
spaliny, které odcházejí tryskou ven. Uveď do
pohybu lihovou raketku, zamysli se nad jejím
pohybem a přiřaď popisky do obrázku.

palivo

směr proudění spalin

směr letu rakety

Souhvězdí
Hvězdy lidstvo fascinují odedávna. Za celou dobu
existence lidstva jsme se ale na hvězdy dívali pouze ze
Země či její těsné blízkosti. Z takového pohledu nám naše
známá souhvězdí dávají smysl. Jak by to ale vypadalo,
pokud bychom se na naše souhvězdí dívali odjinud?

1

2

Prohlédněte si zavěšený model dvou známých souhvězdí ze
všech stran (ne zespodu). Dokážete odhadnout z těchto úhlů
pohledu, o jaké souhvězdí jde?

Souhvězdí A:

Souhvězdí B:

Odhad: .............................

Odhad: .............................

Nyní se na modely podívejte přímo zespodu (můžete si lehnout na podlahu). Tento
směr pohledu odpovídá pohledu ze Země. Načrtněte si je na pracovní list. Již souhvězdí
poznáváte? Pokud ne, pokuste se je určit s pomocí přiložené mapy noční oblohy.

Náčrtek souhvězdí A:

Náčrtek souhvězdí B:

Název souhvězdí A:

Název souhvězdí B:

..............................................

...............................................

