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Sluneční soustava
Vesmír chápeme jako nekonečný téměř prázdný prostor. Tento 

prostor je vyplněn galaxiemi (naše se nazývá Mléčná dráha), což jsou 
obrovské diskovité shluky hvězd. Jednotlivé hvězdy vytvářejí sluneční 

soustavy, které se obvykle skládají z hvězdy a obíhajících těles, 
planet. V naší soustavě je hvězdou Slunce,kolem obíhá 8 planet 

(a jejich měsíců), menší planetky a další tělesa. Planety dělíme           
na vnitřní a vnější.  Vnitřní jsou menší, teplejší a mají jiné složení 

než vnější. Mezi nimi se nachází pás asteroidů. 

Vzpomenete si na bývalou planetu (nyní planetku) nacházející se na 
okraji soustavy. Jak se nazývá? P…O 



Sluneční soustava
Velikosti nejsou  přehnané, Slunce je opravdu tak velké.             Z 

obrázku se naučte pořadí planet!

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NovaSlunecniSoustava.jpg>



Celá sluneční soustava (stejně jako jednotlivé planety) jsou 
udržovány pospolu vlivem gravitačních sil. Na počátku vzniku 

Sluneční soustavy byl prostor vyplněn vesmírným prachem a plynem, 
drobná hmota se shlukovala a vytvářela jádra těles – budoucích 

planet. Menší tělesa se přitahovala, srážela a vytvářela větší.Tento 
proces započal asi před 4,6 miliardami let. Dnes už je téměř všechna 

okolní hmota pohlcena planetami či měsíci, přesto vesmírným 
prostorem kolem nás prolétají asteroidy, které můžeme v noci 

pozorovat při průletu atmosférou.

Čím blíže jsou planety ke Slunci, tím mají vyšší teplotu. Kdyby byla 
Země blíže, shořeli bychom, kdyby dále, vše by mrzlo.



Test na závěr! Dokážeš poznat planety?

Pokud jsi dával pozor a prohlédl sis obrázek, nemělo by ti dělat 
problém určit správně, která planeta je Země, Saturn a Jupiter.
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