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Slunce je naše nejbližší hvězda.
Je to obrovská koule žhavých plynů.
Slunce se pohybuje vesmírem kolem
středu naší Galaxie.

Slunce
Galaxie

Největšími tělesy obíhajícími Slunce jsou
planety.
Planety sluneční soustavy se jmenují
podle bohů řecké mytologie.

Venuše (bohyně lásky)

Jupiter (nejvyšší z bohů)

Mars (bůh slunce)

Slunce má obrovskou hmotnost, proto
vytváří ve svém okolí silné gravitační
pole.
V gravitačním poli Slunce obíhají tělesa,
s menší hmotností :
a) planety se svými měsíci
b) trpasličí planety
c) komety
d) planetky (asteroidy)
Souboru těchto těles včetně Slunce
říkáme sluneční soustava.

Pořadí planet podle vzdálenosti od Slunce od
nejbližší po nejvzdálenější:
•
•
•
•
•
•
•
•

Merkur
Venuše
Země
Mars
Jupiter
Saturn
Uran
Neptun
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Planety obíhají kolem Slunce různě daleko a
různou rychlostí. Čím je planeta blíže ke
Slunci, tím rychleji obíhá.

Země oběhne kolem Slunce za 365 dní
(1 pozemský rok), nejbližší Merkur za
88 dní a nejvzdálenější Neptun za 165
pozemských let.
Doba oběhu planety se nazývá rok, a tak
rok trvá na každé planetě jinak dlouho.
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Rozlišujeme dva hlavní druhy planet:
• planety zemského typu: Merkur, Venuše,
Země, Mars
Jsou menší, kamenné s pevným povrchem.
• plynní obři: Jupiter, Saturn, Uran,
Neptun
Jsou velcí,tvořené hlavně plynem bez
pevného povrchu.

Plynní obři

Planety zemského typu

Merkur
nejmenší planeta
Venuše
nejteplejší planeta

Země
jediná obydlená planeta
Mars
také nazýván Rudá planeta

Jupiter
největší planeta

Saturn
planeta s
nejvýraznějšími
prstenci

Uran
nejchladnější
planeta
Neptun
nejvzdálenější
planeta
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• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sandro_Botticelli_
_La_nascita_di_Venere__Google_Art_Project__edited.jpg
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