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„Interaktivní výuka“ CZ.1.07/1.4.00/23.3103
Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
CZ.1.07/1.4.00/23.3103
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Měsíc je přirozená družice Měsíce.
Kolem Země oběhne Měsíc za 29 a půl dne.
Za stejnou dobu se otočí kolem své osy.
Proto ze Země vidíme vždy jen
jednu polovinu Měsíce.
Jeho odvrácenou stranu
poznali lidé až pomocí
kosmických sond a lodí
s kosmonauty, které
Měsíc obletěly a
vyfotografovaly.

Nov
Jestliže je Měsíc mezi Sluncem a Zemí,
není ze Země vidět ani kousek jeho
osvětlené polokoule. Měsíc je
nepozorovatelný, je v novu.

Při oběhu Měsíce kolem Země můžem ze
Země pozorovat různě velkou část jeho
osvětlené polokoule.
Proto Měsíc při pohledu ze Země vypadá
každý den jinak.

Měsíc dorůstá
Několik dnů po novu se Měsíc objeví po
západu Slunce na večerní obloze jako
úzký srpek ve tvaru písmene D.
Den po dni je širší, je vidět stále větší
část osvětlené měsíční polokoule.
Měsíc dorůstá ( obr. 2,3,4)
Zapadá stále později.
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Úplněk
14 dní po novu je ze Země vidět celá
osvětlená polokoule Měsíce.
Měsíc má kruhový tvar je pozorovatelný po
celou noc. Je v úplňku.

Za 14 dní po úplňku je Měsíc opět
nepozorovatelný, v novu.
Všechny podoby Měsíce se vystřídají
přibližně za 30 dní. Proto tomuto
časovému úseku říkáme měsíc.
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Měsíc couvá
Po úplňku je ze Země pozorovatelná stále
menší část osvětlené měsíční polokoule,
Tvar Měsíce se stále více podobá písmenu
C. Měsíc couvá (obr.6,7,8). Vychází den za
dnem později a je vidět i na ranní a
odpolední obloze.
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