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Osm planet, čtyři menší kamenné  a čtyři velké.

Kamenné jsou: Merkur, Venuše, Země a Mars.

Velké jsou: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Sluneční soustava



Slunce

Obíhá okolo středu Mléčné dráhy. 

Centrum Sluneční soustavy.

Je to obyčejná hvězda.



Kamenné planety

Merkur Venuše

Nejmenší planeta.

Má železo-niklové jádro.

Hornatý svět bez atmosféry.

Co do velikosti a hrubé 
skladby velmi podobná Zemi.

Nejteplejší planeta.

Atmosféra z 96% z oxidu 
uhličitého. 



Země Mars

Naše domovská planeta. 

Jediná známá planeta na 
které je život.

71% povrchu 
je voda.

Má pevný horninový 
povrch.

Je tu citlivě chladno a 
vzduch je řídký.



Plynní obři

Jupiter Saturn

Je největší planeta.

Je složen z plynu, takže 
nemá pevný povrch. 

Je složen z vodíku, hélia a 
organických sloučenin. 

96,3 % jejího objemu 
tvoří vodík.

Známí kvůli svému prstenci

Má nejméně 
60 měsíců. 



Ledoví obři

Uran Neptun

Je tvořeny převážně 
ledem nebo kapalinou.

Barvu atmosféry 
způsobuje metan. 

Průměrná teplota 
je -195 °C. 

Je značně podobný Uranu.

Atmosféra je složena 
převážně z vodíku a hélia.

Nejstudenější planeta 
(-200°C).



Trpasličí planety

PlutoTrpasličí planeta musí splňovat: obíhá okolo 
Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby jeho 

gravitace překonala vnitřní síly a dosáhl 
hydrostatické rovnováhy, během svého vývoje 
nepročistil své okolí, aby se stal v dané zóně 

dominantní a není satelitem.

Je největší Trpasličí planeta

Je tvořeno ledem a horninami

Jeho povrch je směsí zmrzlého 
dusíku, metanu a oxidu uhličitého.



Galaxie a Mléčná dráha

Typy galaxií

Podoba naší galaxie

Mléčná dráha

Mléčná dráha, mlhavý pás 
světla, který můžeme na 

jasné obloze mimo města 
sledovat pouhým okem. 

Hlavními typy galaxií jsou 
spirální, jako je například naše 
Galaxie, dále galaxie eliptické, 
které mají kulový tvar, často 

zploštělý, a nepravidelné galaxie, 
jež nemají žádný zřetelný tvar.



Vznik Sluneční soustavy

Umělecká představa protoplanetárního disku

Sluneční soustava je stará 
asi 4,6 miliardy let.

Sluneční soustava se od 
svého vzniku vyvíjí neustále. 

V průběhu příštích 5 miliard let se Slunce 
ochladí, mnohokrát zvětší svůj objem a stane se 

rudým obrem, který pak odvrhne své vnější 
vrstvy, a vytvoří tak planetární mlhovinu. 


