Pracovní list pro ŽÁKY

HVĚZDY MAYSKÝCH BOHŮ
ÚKOL 1)
Oblast v níž žili staří Mayové se nazývá
a) Středoafrika

b) Mezoamerika

c) Indočína

ÚKOL 2)
Kamenné pyramidy a stély stavěli Mayové v tzv. pozdním klasickém období: 600 – 900 n. l. Které dvě historické říše v tomto období existovaly na
našem území?
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 3)
V době, kdy Mayové stavěli pyramidy, vznikla v Evropě Svatá říše římská. Jejím prvním císařem se stal francký král.
Jak se tento panovník jmenoval?
_______________________________________________
Ve kterém roce byl korunován císařem?
________________________________________________

Planetárium Praha
ÚKOL 4)
Na konci 8. století n. l. současná Polárka nebyla Polárkou, a to proto, že směr zemské osy se s časem
mění. Osa opisuje v prostoru přibližně plášť kužele
a nebeský pól se mezi souhvězdími pohybuje po
kružnici. Jak se tento pohyb nazývá?
a) Komprese

c) Recese

b) Precese

d) Deprese

26 000 roků

ÚKOL 5)
26 000 roků
Čím je tento pohyb zemské osy způsoben?
(odpověď můžete vyhledat v literatuře nebo na internetu)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 6)
Mayové neměli oblohu kompletně pokrytou souhvězdími. Víme,
že nejdůležitější obrazce tvořené hvězdami viděli v zimní části
oblohy, kde my máme souhvězdí
Oriona a Býka (viz obrázek). Níže
přiřaďte mayská „souhvězdí“
(a−c) k odpovídajícím objektům
nebo částem našich souhvězdí
(1−3).
1) Tři hvězdy souhvězdí Oriona s mlhovinou uprostřed

a) Trojice posvátných Kamenů a oheň

2) Hvězdokupa Plejády v Býku

b) Krunýř Želvy

3) Tři hvězdy v pásu Oriona

c) Tržiště, sklad kukuřice
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ÚKOL 7)
Jak se jmenuje soubor mayských písemností, díky kterým byly rozluštěny
mayské hieroglyfy a díky němuž jsme se dozvěděli o jejich pozorování cyklů Venuše a dalších astronomických jevů?
(nápověda: jmenuje se podle města, kde je uložen a vystaven)
_____________________________________________________________________________

ÚKOL 8)
Jak se jmenoval bůh, který byl na obloze představován planetou, již my nazýváme Venuše?
_________________________________________________
ÚKOL 9)
Iščel byla bohyně Měsíce, také bohyně plodnosti,
mladá i stará současně. Proč byl jedním z jejích atributů králík nebo zajíc?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Planetárium Praha
ÚKOL 10)
Mayské počítání: Mayové používali dvacítkovou soustavu. Jedna
tečka je jednička, dvě tečky dvojka atd., vodorovná čára je pětka,
čára s tečkou šestka, atd. Zapište
následující mayská čísla našimi
arabskými číslicemi.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ÚKOL 11)
Mayové měli kalendář obsahující dva
různé roční cykly. Solární rok, který má
365 dní se dělí na 18 období po 20 dnech,
ke kterým se přidává 5 dní do 365, aby
byl v souladu se Sluncem. A současně
měli druhý, sakrální rok, v němž je 260
dní uspořádáno do 20 období po 13
dnech. Oba roční cykly začínají ve stejný
okamžik, ale po prvních 260 dnech, jako by se každý z nich vydal vlastní
cestou.
Po kolika solárních rocích se oba cykly opět sejdou?

