Pracovní list pro ŽÁKY

VÝSTAVA
(1. stupeň ZŠ)

1) DALEKOHLED
Dalekohled je důležitý přístroj každého hvězdáře, pomocí kterého bylo učiněno velké množství objevů.
Podle jednoduchého
návodu na exponátu
si sestroj dalekohled
a podívej se do kukátka. Co v dalekohledu vidíš?

?

a) Měsíc
b) hvězdy
c) Slunce

2) STAROMĚSTSKÝ ORLOJ
Staroměstský orloj je jednou
z nejvýznamnějších pražských
památek. Nejdůležitější částí orloje je astronomický ciferník.
Polož ruku na jednotlivé prvky
ovládacího panelu a podívej se,
jak se jednotlivé části astronomického ciferníku pohybují. Kolik různých pohybů umí ciferník
předvést?
_________________________________

Planetárium Praha
3) SLUNEČNÍ SOUSTAVA
Kolem Slunce obíhá osm planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Zkus si, jak hodně by vážila plechovka Coca-Coly na
různých planetách.
Na které planetě by byla plechovka nejtěžší?
_____________________________________________________________________________
Na které planetě by byla nejlehčí?
_____________________________________________________________________________
Kolik váží plechovka na Zemi?
_____________________________________________________________________________
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4) SLUNCE, ZEMĚ A MĚSÍC
Nejvýraznějšími vesmírnými tělesy, která můžeme spatřit na obloze, jsou
Slunce a Měsíc. Nejdůležitějším tělesem pro nás je však naše planeta Země,
na které žijeme. Polož ruku na jednotlivé prvky ovládacího panelu a podívej se, jak se jednotlivá tělesa pohybují.
Jak se pohybuje Země (2 různé pohyby)?
_____________________________________________________________________________
Jak se pohybuje Měsíc?
_____________________________________________________________________________
Proč se na Zemi střídá den a noc?
_____________________________________________________________________________
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5) KOSMONAUTI VE VESMÍRU
Na různých tělesech sluneční soustavy by si kosmonauti připadali různě těžcí, protože je na nich
různá gravitační síla, kterou jsou k tělesům přitahováni.
Postav se na kosmickou váhu
a zjisti, kolik vážíš na Zemi?

___________

Kolik na Měsíci?

_________________________

Kolik na Marsu?

_________________________

6) ČERNÁ DÍRA
Černá díra je velice zvláštní objekt ve vesmíru, který všechny předměty ve
svém okolí vtáhne do sebe a nic z ní nemůže uniknout.
Kup si míček, nebo si ho půjč od kamaráda a pošli ho po skluzu
do černé díry. Přitom změř, jak dlouho trvá, než černá díra míček pohltí. Na rozdíl
od opravdové černé
díry vypadne míček
ve spodní části modelu. Jak dlouho padal míček do černé
díry?

_________________________

