
Vážení rodiče a milé děti, 

v druhém březnovém týdnu nás čekalo téma: Vesmír 

 

 

Nejedná se o domácí úkoly, jen náměty, inspirace a záleží jen na Vás, co si 

 s dětmi vyberete a co vás bude společně bavit. 

Cílem je poznat tajemství vesmíru.  

Uvědomit si, že jsme jeho součástí a dozvědět se nové informace. 

- co je vesmír  

- jaké známe planety, hvězdy  

- jak se jmenuje naše planeta, jak vypadá 

- co je souhvězdí  

- ukázka nejznámějších souhvězdí 

 

Povídání můžete doplnit o obrázky z internetu nebo encyklopedie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU 

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU


Sluneční soustava  

Sluneční soustava je naše nejbližší okolí ve vesmíru. 

Jejím základem je jedna hvězda — Slunce —, která je v samém středu sluneční 

soustavy. Okolo Slunce je osm planet, více než sto měsíců, mnoho komet, 

malých planetek, vesmírného kamení a prachu. Všechny planety obíhají okolo 

Slunce a přitom se samy otáčejí okolo vlastní osy. Planety obíhají okolo Slunce 

proti směru hodinových ručiček po křivkách, kterým se říká oběžné dráhy. 

Každá planeta obíhá okolo Slunce různě rychle.  

 

 

Názvy planet seřazené od nejbližší po nejvzdálenější od Slunce a jejich oběžné 

doby okolo Slunce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slunce  

 

Slunce je hvězda obří, žhavá a zářivá koule, která nám dává světlo a teplo. Bez 

Slunce by na Zemi nebyl život. Slunce je 109x větší než Země. Slunce vidíme ve 

dne. Slunce hodně a jasně září, proto se nesmíme dívat přímo do Slunce, mohli 

bychom si poškodit zrak. Především v létě si chráníme oči před Sluncem pomocí 

slunečních brýlí. Slunce se otáčí kolem své osy. 

 

 

 

 

 

 



Země 

 

Země je v pořadí třetí planeta od Slunce. Na této jediné planetě je prokázaný 

život, protože zde máme dobré podmínky pro náš život. Na naší planetě máme 

dostatek vody i vzduchu. Vzduch dýcháme, je bohatý na kyslík. Teplota je zde 

příjemná, protože Země je od Slunce tak akorát daleko. Slunce nás příjemně 

zahřívá, ale nespaluje. 

 Země je velmi živá planeta. Střídá se tady různé počasí, slunečné dny s dny 

deštivými, větrem, vichřicemi, bouřkami. I na Zemi se objevuje zemětřesení, 

sopky soptí lávu, která teče po povrchu Země jako žhavá řeka. 

 Země oběhne okolo Slunce za jeden rok. Okolo své osy se otočí za 24 hodin. 

Střídání dne a noci vzniká tím, že Země se otáčí kolem své osy a ke Slunci je 

otočená jen část Země. 

 Střídání ročních období je tím, že Země obíhá okolo Slunce.  

 

 

 

 



Pracovní list

 

 

 



 

Pohádka

 

 

 



Básničky s pohybem 

 

 



Omalovánky

 



 


