




Rok 1986 3n významný vieoerými udaloaťa- 
mi v nešom živote — XVII. zjazd KSČ, vorby do 
zaetupiteYekýcb orgánov, 65, výročie založenia 
KSČ; je to "Rok mieru" a pripominame si v ňom 
taktiež i významné výročie z hlediska pokroku 

celého Iudstva — 25. výročie letu 1, človeka 
do veemíru. 

Súdruh Štefan Kopčan v článku "Preaved~ 
čit', ziekať, vieať" /Kozmoe č.1,1986/ uvádza: 

"Svetonázor je hýbatelom i zdrojom každého 

Yudakého čínu. Svetonázor je v 1'udskom vedomí 

tým, čo aj z najizolovanejšieho jedince robí 

človeka spoločenakého, aktívneho, angažovaného. 

Sveton$zor pini v živote človeka funkciu teore- 

ticko-poznávaciu i ekčne programovú. V marxie- 

t ickom svet onázore sa t iet o fflankcie odráža j l"t 

v prinoípe komuniatickej ideovoeti ako jednoty 

poznania, os obného presvedčenia a revolučného 

Činu. Pred svetonázorovými potrebami nemožno 

uniknúť, ani se im vyhýbať, ide len o to, ako 

eú tieto potreby prepojené, rozvíjané a kulti-

vované". 
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Uvedomujeme ei' že základy vedeokého 

evetonázoru sa kladů na 1. ®tupni základnej 

školy. Jeden z predmetov, ktoré do značnej 

miery prispievajú k ich tvorbe je prirodo—

veda. Diapás, ktorý Vám predkledáme zahřňa 

obrazový materiál z oblasti astronómie a 

kozmonautiky. Obrazová i textová čest' je 

eprecovená podle učebných osnov v aůlade 

a učebnicou /Prírodovede pre 4. ročník 

základnej školy. V texte používame označe—

nie P4/. Veríme, že táto pomócka spiní 

požiadevku názornosti vo vyučovaní a ulehčí 

prácu učitel'om pri epríetupůovení prvých 

poznatkov žiekom o vesmíre a jeho poznávaní. 

Obrazovú čest' dopinenú širším popisom 

z doatupnej a pre mládež vhodnej literatúry 

možno použit' akr názornú pomócku v astrono—

mických krúžkoch školy pri rozvíjení záujmo—

vej činnosti žiakov. 
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Dňa 12. 4. 1986 uplynulo 25 rokov od 
letu prvého človeka do vesmíru. Bol to občan 
Sovietakeho zväzu Jurij Alexejevič Gagarin 
/ 1934 — 1968 J. Vo vesmíre strávil jednu 
hodinu a 48 minút. Stal as najpopulárnejšou 
osobnosťou na rvete. Jeho mano as do histórie 

kozmonautiky zapíselo velkými pismenami. 

J.A. Gagarin es narodil v dedinke 

KL'ušino pri Gžatsku. Detstvo nemel lehké. 

Strasti vojny neobišli ani rodinu Gegarino—

výoh. Po skončeni vojny se vyučil za ziieve—

ča. Vleka výeledkom, ktoré dosahoval v škole 

i na pracovisku dostal odporučenie pro dalšie 

štúdium. Bol prijatý na zlievačakú priemyelov—

ku. Pred jej ukončením es zapísal do Aeroklu—

bu v Saratove , kde získal základy teórie 

i praxe letectva. Po meturite zložil závereč—

né skúš1 v aeroklube a získal oprávnenie lie—

tať. Neskór bol prijatý do leteckého učilišťa 

v Orenburgu. Tu se stal stíhacím pilotom. 

Jeho žiedosti o zeredenie medzi kozmonautov 

boto vyhovené a po tvrdom výcviku obstál 

v ekúškaoh, pri ktorých vyberali kozmonauta 

pro prvý let do veamiru. 
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Za odvahu dostal titul "Hrdina Sovieteke-. 

ho zväzu". Nesk6r aa stal poslancom Najvyššie—

ho eovietu ZSSR. V roku 1968 absolvoval Vojen--

ekú leteckú ekadémiu N.J. Žukovekého a pripra--

voval ae na další štart do vesmíru. 

Džle 27.3. 1968 tragicky zahynul pri cvičnom 

lete v troskách lietadle nedaleko dediny 

Novoe ielkovo. 

Na počeeť J.A. Gagarina premenoveli 

meeto Gžatek na Gagarin. 
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PR ÍRODOV  EDA 

(časf astronómia ) 

Obrázok 2_, možno použiť v učive prírodove-
dy vo 4. ročníku v témach: 

a/ Zopakujme si, čo ame na naučili v 3, roční-
ku o neraní času 

b/ Striedanie dňa a noci 
V 3, ročníku ame zistili, že čae mžeme 

merať pomocou deja, který na previdelne opa-. 
kuje. Za takýto dej ame pokladali pohyb kyvad-

la. Keby ludie merali čee pomocou kyvadla bez 

toho, že by na dohodli na dlžke závesu kyvadla, 

nemohli by mať spolahlivé informácie o dižke 

trvania dejov / napr.: d~žke trvania vyučova-. 

cej hodiny!. Aby ludia mohli merať čas, 
zostrojoveli zariadenia / hodinky /, pomocou 
ktorýoh zaznamenávali trvanie pravideine 

prebiehejú.ceho deja / presýpanie jemného 

piesku uzučkým otvorom, kvapkanie vody, bore-

nie knótu, pohyb tieňa, ktorý spásobuje smeč-
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ný osvit v priebehu dňa, kyvy kyvydla, 

kyvy zotrvačníka, kmitavý pohyb kryštálu 

v elektrickom poli, kmitanie atómu v mole—

kule /. Podia deja, ktorý hodinky využíva—

jú na meranie času, móžeme na obrázku vi—

dieť: presýpacie hodiny, vodné hodiny, 

kyvadlové hodiny, elnečné hodiny, kryštáio—

vé hodiny, at&nové hodiny. Žiakom móžeme 

položit' otázku: Každými hodinami, ktoré 

vidíme na obrázku možno merat' čas a preano—

eťou 1 a ? Aké poznáme jednotky času ? 

Jeden z dejov, ktoré as iudom jevili 

vhodné na meranie času je pohyb Zeme, čas, 

za ktorý se Zem otočí raz okolo evojej osi 

sa nazýva deií. cas, za ktorý obehne Zem oko—
lo Slnka je rok. Terez si mažeme zhrnút' 

poznatky o jednotkách času. Jednotky času sú: 

sekunda, minúta, hodina, daň, rok. / Už doká—

žeme odpovedať i na otázku: t'Slovo daň má 

dvojaký význam. Vieš aký ? "/. 
Poznámka: K opakovaniu : t'Čo ame as naučili 

o meraní teploty možno použili obrázok termo—

grafu / predposledný obrázok diafilmu I. 

Obrázok 3, pripomenie /nahradí/ experiment, 

kto~ýw demonštrujeme usporiadanie železných 
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pilin v magnetickom poli. Upozorníme žiekov, 
aby ei podia ueporiadania pilin všimli, že 
magnetická sila má najväčši účinok v okolí 
pólov magnetov. 

4, obrázok zobrazuje eituáciu, pri ktorej as 
Newton zamyslel nad otázkami:"Prečo telená 

padajú k Zemi ? Aká sila drží Mesiac na oblo.. 

h e ?" 

/ Isaac Newton /1643 - 1727/, anglioký mate-
matik, fyzik a astronóm. Jeho dielo pozname-

nalo vývoj matematiky a fyziky až do 20. eto-

ročia/. 

5, obrázok možno využiť v téme:"Gravitačně 

pole vo vetkej vzdialenoeti od Zeme". Žiekom 

naznačíme myšlienkový experiment zobrazený 

v učebnici / P 4 na str, 20., ktorý nie je 

velmi vhodným prikladom / tak, že meranie 

eilomerom v r8znych vzdialenoetiach od Zeme 

"uskutočnime" v jednotlivých dopravných 

proatriedkoch / nie na priečkach rebríka ako 

to vyjadruje obrázok v učebnici J. 

Na myšlienkový experiment nedvázuje tabulka 

a graf na str. 21 / P 4 /. 
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ZdBreznime, že veTkoeť gravitačnej sily se 
so zväčšovaním vzdialenosti medzi telesom. 
a Zemou zmenšuje. 

Obrázok 6 dopfňa poznatky článku "Zem a jej 
družice". Vysvetlíme žiakom, prečo všetky te—
lená, ktoré vyhodíme / vystrelíme, pustíme / 

padajú k Zemi, ale družice neepadnú. K výkla-
du použijeme obrázok v učebnici P 4 na stra--
ne 26. Ak teleso / atrele, raketa / dosiahne 

rýchlosť približne 8 km/s pri svojom štarte, 
potom vplyvom gravitácie padne za sekundu 
o tolko, kol'ko je zakrivenie zemského povrchu. 

Preto družice zostáva v rovnakej výške nad 

zakriveným povrchom Zeme a obieha okolo nej 

po tekmer kruhovej drábe. Stáva se družicou 

Zeme. Rýchlosť, ktorú musí teleso získať, 

aby se mohlo stať družicou Zeme sa nazýva 

1, kozmická rýchlosť / 7,912 km/s I. 
Ak počietočná rýchlosť telese vystre—

leného zo Zeme je približne 11,2 km/s, móže 

teleso opustit' grevitačné pole Zeme a móže 

dosiahnuť inú planétu našej Slnečnej sústa—
vy. Raketa, ktorou by sme chceli cestovať 

za hranice Slnečnej sústavy by musela získať 

pri štarte 3. kozmickú rýchlosť t.j. 16,7 km/s. 
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Obrázky 7, a 8, nám odpovedia na otázku: 

"Odkial štertujú rakety ?" Pre štart rakety 

musí byt' špeciálne zariadenie — odpalovacie 
rampa. Rakety elúžia na vynesenie družíc 

/ sond, kozmickýoh lodi / na ich obežnú 

dráhu. Na tito prácu je potrebné značné 

množetvo energie. Energia se zízkava spa—

lovaním pohonných látok, ktoré eú umieetne—

né v jednotlivých čestiech / etupňoch / ra-

kety. Po vyčerpaní paliva ea stupeň auto—

matic1 ' oddelí / na Zem nedopadne, zhorí 

v atmoefére ta začne precoveť motor cialšie—

ho etupňa. Raketu možno použiť iba raz. 

Viacnásobné použitie móžu mať raketoplány. 

/ Poznámka: Úprava raketoplánu a jeho prí—

prava na další štart je náročná. Pokial by 

mali žiaci predatevu, že je to ako štart 

bežného lietadla, treba ich upozorniť, že 

táto predstava je mylná /. 

9. obrázok predetavuje J.A. Gagarina — prvé—

ho človeka, ktorý videl našu Zem z vesmíru. 

Dňa 12. 4. 1961 vykonal v kozmickej lodi 

VOSTOK 1 jeden oblet naše] Zeme. V kozme 

strávil 1 hodinu a 48 minút. 
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10, obrázok pripomína udalosť zo dňa 

2,3, 1978, ked do kozmu vstúpil prvý 

československý kozmonaut Vladimír Remek. 

Spolu so sovietskym kozmonautom Gubare—

vom absolvoval let kozmickou loaou 

SOJUZ 28. Okrem pinenia vedeoI ch úloh 

uekutočnili stretnutie a dlhodobou posád—

kou orbitálnej stanice SALJUT 6 s Romanen—

kom a Grečkom. 

Na 11, obrázku je skupina sovietakych 

kozmonautov, ktorí se vydali do vesmíru 

na palubách kozmiekých lodí typu VOSTOK 

a VOSCHOD. V prvom rade z lavej strany 

e ú: Komarov, Gagarin, Tereškovová, Nikola—

jev, Feoktistov, Beljajev. V druhom rade: 

Leonov, Titov, Bykovský, Jegorov, Popovič. 

Obrázok 12 nám približuje pohlad na povrch 

nášho najbližšieho veamirneho euseda — Mesiac, 

Mesiec je prirodzenou družicou našej 

Zeme. Nemá atmosféru ani vodu. Povrch je 

pokrytý vrstvou prachu a úlomkami skál. 

Pohled na jeho povrch z kozmu je iný ako 

pohled zo Zeme, 
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Volným okom móžewe na Meaiaoi pozoroveť 

tmavšie a svetlejšie mieeta. Malým dale--

kohiadom móžeme rozlišit' priehlbiny /krá—

tery/, pohoria. Tmavšie mieeta dostali 

názov morfia / názov dostali preto, že 

prví pozorovatelia ei myaleli, že povrch 

Meaiace se podobá povrchu Zeme J. 

Obrázok 13 v detailnom zábere nám dáve 

možnost' pozrieť as na odvrátenú stranu 

Mesiace. Potogrefiu zhotovila sonda LUNAR 

ORBITER 4. Vidíme Východné more / velká 

priehibina J. V popredí je kráter Grimaldi, 

ktorý je už na viditeinej atrane Mesiace. 

/ Názvy útvarov na Mesieci sú volené podia 

mien význačných vedcov ako napr.: Newton, 

Kepler, Galileo, Celzius, Ciolkovskij, 

Tereškovová, Koperník a podobne. Pohoria 

eú pomenované podia pozemských pohoní /nepr.: 

Alpy, Karpaty, Kaukaz, Pyreneje J. 

Obrázky 14,15,15,17 hovoria o etapách výaku—

mu povrchu I,Iesiaca kozmickou technikou. 

Výskum se začal v r. 1959• Sonda LUiTA 1 pre—
letela okolo Mesiaca vo vzdialenosti 5 000 k . 
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LUNA 3 /štartovala 4.10.1959/ zhotovila 

prvé enímky odvrátenej strany LIesiace 

/6.10.1959/• LUNA 3 je na obrázku č.14. 

Prvé mákké pristátie na Mesiaci se usku--

točnilo v r. 1966 — sonda LUNA 9. 

Dňa 17.11.19?0 začala na povrchu iíesiaca 
fungovat' automatická stanice LUNOCHOD 1. 
K nej se 15.1.1973 pripojila stanice 
LUNOCHOD 2, ktorú vidíme na obrázku č.15. 
Prví Judie na Mesiaci prietáli dňa 21.7.1969. 
Boli to astronauti Armstrong a Aldrin /Prog—
ram APOLLO/. Snímka z ich pobytu na Mesiaci 

je na obr. č.16 . Po nich navštívilo povrch 

Mesiaca ešte páť dvojčlenných posádok — pos-

ledná v roku 1972 . 
Predstavme si, že sme kozmonauti na 

Mesiaci. Ako by sme videli našu Zem ? Na 
túto otázku nám odpovie obrázok Č. 17. 

Obrázek Č. 18 nám pom6že vyavetliť, prečo 
Mesiac nevidíme zo Zeme stále rovnako /prečo 
vznikajú fázy/. Vieme, že T,Iesiac je prirodze—
nou družicou Zeme. Pohybuje se v jej gravi--
tačnom poli po takmer kruhovej dráha. Doba 
obehu Mesiaca okolo Zeme je približne 28 dní. 
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Jediný zdroj avetla v Slnečnej aústave je 
Sinko / naše najbližšia hviezda J. Všetlsy 
oetatné telená Slnečne j súetevy, teda i Me—
aiac, avietie odrazeným avetlom. Na obrázku 
vidíme zekreelené polohy Mesiace pri obehu 
okolo Zeme / Zem je v etrede I. Pozorovatel, 
ktorý stojí na Zemi m6že vidiet' iba tú čest' 
TJeaieca, na ktorú dopadá slnečné evetlo. 

0brázok 19 nám poe1 tne známy pohlad — takto 
m6žeme v podvečernom čase pozorovať západ ne—
šej najbližšej hviezdy — Slnke. 

0brázok 20 poskytuje pohlad na Sinko tak, ako 

ho volným okom nemožno vidiet'. Snímka je zhoto—

vená pomocou dalekohladu so špeciálnym filtroi. 

Sinko je obrovská gul'a zložená z horúcich ply —

nov. Polomer Slnka je asi 109—'srát váčší ako 

polomer Zeme. Teplota na povrchu Slnke je asi 

6 0000 C. /Žiakov upozorníme, že Slnko nikdy 

nepozorujeme priamo okom, vždy musíme použit' 

husté filtre. Keby eme sa aalekohladom pozre—

li na Sinko bez filtrov, vážne by eme si poško—

dili zrak 1/. 
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Obrázok 21 umožní vytvoriť si predatavu 

o usporiadaní v Slnečnej sústave. Okolo 

Slnks okrem našej Zeme oblieha dalších 

8 planét. Najbližšie k Slnku je plenéta 

Merkúr, potom Venuša, Zem, Mera, Jupiter, 

Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Na obrázku 

a ú vyznačené ich dráhy a dráha kométy. 

Pomocou obrázku č.22 si m&žeme urobit' 

predetavu o rozdelení hmotnosti v Slnečnej 

eúetave. IŤetredný m telesom je S1nko. V ňom 

je aúetredených 99,87 % hmotnosti celej 

sústavy. Na obrázku je znázornené porovna— 

nie velkoeti Sinks a planétami Slnečnej 

súetavy. 

Obrázok 23. Povrch planéty Lierkúr — anímka 
zhotovená sondou LARINER 10 v roku 1974. 
I'ierkúr je druhou nejmenšou plenétou súata-. 
vy. Prvé podrobnejšie poznatky o povrchu 

Merkúre boli získané kozmickou technikou. 
Snímky ukázali, že se povrch podobá povrchu 
Mesiaca. Merk& nemá atmosféru a okolo 
vlestnej osi se otáča velmi porvaly, a preto 
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sú velmi velké rozdiely medzi teplotou 

povrchu na "dennej" a "nočnej" etrane 
planéty / na oevetlenej etrane teploty 
doeahujú asi /+4200 Cl, na odvrátenej 
/-1700 Cl. 

Na obrázku 24 vidíme plenétu Venušu 

/ snímku zhotovená 6. 2. 19?4 sondou 

MARINER 10 /. Venuše je obalená neprieh--
ladnou vrstvou mrakov / vidíme ich na 
obrázku I. Informácie o povrchu planéty 
priniesol výskum pomocou kozmických sond 

a radarovej techniky. Venuše je tretím 

najjasnejším objektom na oblohe po S1nku 

a Llesiaci. ľ,udove je označovaná dvoma 

názvami: Zorničke/ked ju vidíme pred 

východom Slnka s Večernica/ked ju pozoruje—

me po západe Sinka /. Venuše se otáča 

najpomelšie zo všetkých plenét. Smer jej 

otáčenia okolo vlastnej osi je opačný eko 

smer rotácie Zeme a opačný tiež k smeru 

obehu planéty okolo Slnke. 

Zem — tretia planéta Slnečnej sústavy je 

na obr. Č. 25. Zem má velmi približne gulo—

vý tvar. Sinko obehne za 1 rok /365,25 dni/. 



16 

Dye tretiny povrchu Zeme tvoria vodné plochy. 

Atmosféra a vodné plochy dávajů Zemi modré 

aferbenie, preto se nalej planéte hovorí 

"modrá`t . 

Obrázok 26 nám predetavuje dalšiu planétu 

— Liars. Je jedinou z planět, ktorej povrch 

boto možné študoveť zo Zeme. / Umožnila to 

jednak jej riedka atmosféra a jednak vzdia—

lenosť od Zeme I. Až do výskumu kozmickou 
technikou boli predstavy, že táto planéta 

se podobá Zemi. Kozmické sondy však ukázali, 

že povrch se viec podobá povrchu I:Iesiaca. 

Sů tam krátery r6znych velkostí / vznikli 

dopadom meteoritov a sopečnou činnost'ou I. 
Planéta je na póle t'ozdobenátt bielou škvrnou 

polámou čiapočkou, ktorá kontrastuje 

a červeným povrchom planéty — / je tvorená 

zmesou vody a oxy du uhličitého CO2,. 

Poláme čiapočky se na I.:arse striedajú so 

striedením ročných období na planéte. 

Liars má dva mesiace — Phobos a Deimos. Vidí—

me ich na obrázku Č. 27. Mesiace majů ne—

pravidelný tvar. Obiehajú v nalej vzdiale—

noeti nad povrchom planéty / preto ich možno 
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pozoroveť iba pomocou velkých dalekohladov/. 
Snímky, ktoré sú na obr. 27 zhotovila eon—
de MARINER 9. 

Obrázok 2$. Najváčšie planéta Slnečnej 
sústevy — Jupiter. Vidíme atmosféru, kto—
rá vytvára pásy farby traavožltej, červeno—
Oranžovej a sýtohnedej. Pásy sú rovnobežné 
a rovníkom. Na južnej pologuli je viditelná 
tzv. červená škvrna. Okolo Jupitera obieha 
16 meaiacov. Pomocou fotografií zhotovených 
kozmickou technikou bol objevený slabý 

prstenec. 

Obrázok 29 je fotomontážou snímok najváčších 

meaiacov Jupitera: lo, Európa, Genymed, Kalis—

to / Sním1 zhotovila sonda VOYAGER 1 /. 

Na obrázku 30 vidime druhú najváčšiu plané—

tu Slnečnej sústavy — Saturn. Planéta se 

"pýši" výrazným systémom pratencov / tieto 

sú pozorovatelné i amatérskym dalekohladom/. 

Prstence tvoria telieska, ktoré obiehajú 

po samostatných drábech. 
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Hrúbka pratencov je niekolko kilometrov. 

Obrázok 51 je fotomontáž planéty Saturn 

a jej najv~ičších meaiacov. Saturn má 17 
meaiacov. Najvš.čšie z nich eú Titan a Rhea. 

/ Sníml zhotovila sonda VOYAGER 1 /. 

Obrázok 32 pomóže žiakom vytvoriť ai 

predatevu ako vyzerá malý hvezdáreky dale— 

kohlad. / Žiakom vysvetlíme, že c?alekohl'ad 

je prietroj, ktorý umožjiuje pozorovat' velmi 

vzdialené predmety, na ktorých by awe vol'— 
ným okom už podrobnosti nemohli rozlíšiť. 

Vyhnime se forwulácii: "Ďalekohl'ad zváčšuje 
predmety" alebo "Ďalekohlad približuje pred— 
mety" /. 

Obrázok 33. Ako by sme videli planéty pomo— 
cou aslekohl'adu ? Vlevo hore je Jupiter so 
štyrmi meeiacmi. Vpravo hore Saturn a meeiac— 
mi. Dole tni enímlq Urana a mesiacmi. 
/ Predetevu treba žiakom vytvoriť i preto, 
aby pri exkurzi na hvezdáreri neočekávali, 
že pri pohlade na planéty dalekohladow 
uvidia také planéty, ako ich zobrazujú 
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snímky zhotovené sondami J. 

Na obrázku 34 je taejváčší dalekohlad v ČSSR, 
ktorý je na Astronomickom ústave Čeekoslovens— 
kej akadémie vied v Ondřejove: priemer zrkad— 

la je2ni. 

0brázok 35 : Za jasnej noci je obloha poaiata 
hviezdami. Volným okom m6žeme vidieť z daného 

pozorovacieho stanoviska asi 3 000 hviezd. 

Už malým dalekohl'adom m6žeme rozlišili vščší 

počet hviezd. Čím väčší dalekohlad použijeme, 

tým bude váčší počet hviezd, ktoré rozlíšiae. 

Na obrázku je tá čali oblohy, ktorá je najhua—

te jšie posiata hviezdami — Mliečna cesta, 

Snímka je zhotovená v letnom období. 

K obrázku č.36 : Ked se zahladíme na hviezdnu 

oblohu, vidíme, že niektoré hviezdy aú výraz—

nejšie, 
mé menej výrazné. Tento pohled pozna—

li i naši predkovia a pre orientáciu na oblo—

he začali výrazné skupiny hviezd spájať do 

obrezcov, ktoré pripomineli ich život / lov 

a chov zvierat, remeselné a obchodně potreby, 

postavy z mytológie J. Takto vznikali názvy 

eúhvezdí. Súhvezdia zakreslovali do máp. 



20 

řIe obrázku vidíme mapu zo 17, storočia. 

Obrázky 37 a 38 nás zoznámia s najznámejším 

s úhvezdím severnej oblohy a Velkou medvedicou. 

Časť tohto súhvezdia je známa pod názvom Vel-

1:ý voz, V blízkosti tohto aúbvezdia se nachá—

dze súhvezdie I:Ia18ho medveďa, 0 týchto súhvez—

diach m8žeme žiakom porozprávat' rozprávku: 

daleko za horami, za dolami, až v erkádekej 

krejine, žila jedna prekráana princezna 

Cellisto. Chýr o jej kráse prekročil hranice 

arkádskeho královstva a šíril se po celej ze—

mi. Zeletel aj na vysoká horu Olymp, kde 

sídlili bohovia. Nejvyšším bohom a vládcom 

bol Zeus. Keď se jeho manželka dozvedela 

o kráse princezny Cellisto začala žiarliť. 

Aby se zbavila krásnej princezny, premenila 
ju na medvedicu, vyhnala ju do lesov. Blúdila 

princezna lesni — bála se divokej zveri / neu—

vedomovala si, že sama je zviereťom /, zistila 

však, že se musí bát i lovcov a ich psov. 

Raz zbadala medzi lovcami aj svojho syna Arke—

es. Priblížile se k nervu 
a chcela ho objeť. 

Arkas nespoznal matku, zlakol se a v obrane 

namieril na avoju matku kopiju . 
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Všetci bohovie střpli nad hrozným činom. 

V poslednom okamihu zasiehol Zeus: Preme—

nil aj syna na medveda. Pretože se han—

bil za čin svojej ženy Héry, umiestnil 

oboch na oblohu ako Velku medvediou a 

Malého medveda. Tak ich aj dnes vidíme 

na oblohe. Nejviec žiaria hviezdy, ktoré 

znázorňujú ich trup, sú uložené v tvare 

štvoruholníka a 3 hviezdy, ktoré zobrazu—
jú ich chvosty — sú umiestnené do oblúka. 

Týchto 7 hviezd se tvarom podobá na vozík 
— odtial názov Malý a Velký voz, 

Bohyřia Héra se však velmi rozhorčila nad 

poctou, ktorá se dostala Arkasovi a jeho 

metke. Zariadila aspoř: to, aby matka so sy—

nom bdi k sebe otočení chrbtom. Ešte i to 

se jej málilo — vyžiadela od boha morí pna-. 

lub, že ich nenechá s mými hviezdami odpo—
činút' si pod obzorom v morských vinách. 

Preto oba medvede nezapadajú a musia stále 

obiehet okolo nebeského pólu, ktorý je 

v blízkosti hviezdy zvenej Polárka. 

Obrázok 39. So striedaním ročných období se 
není i obraz nočnej oblohy. 
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Hviezdy v okolí Polárky / na ma pke vyznačené 

čiernou / móžeme pozorovat počas celého roka. 

V jernom období s ú nejlepšie viditelné eú—

hvezdie, ktoré s ú na mepke vyznačené modrou 

ferbou / Lev, Panna J. V letnom období eú 

dobre viditelné nepríkied eúhvezdia / Herku—

lee, Orol, Labut / vyznačené zelenou /. 

Na jeseň je dobre viditelné súhvezdie Pegas 

/ fialová farba J. Nejkrajším s úhvezdím 

zimnej oblohy je Orión / oranžová farba /. 

K preenému určeniu viditelnosti súbvezdí 

v danom období a čase používeme map] hviezd—

ne j oblohy. 

Obrázok č.40 znázorňuje hviezdy rňznych 

rozmerov. Vidíme, že naše Slnko je pomerne 

malou hviezdou vzhladom k rozmerom červených 
obrov / na obrázku je naznačené Slnko a kružni—
ce okolo neho znázorňuje velkost' dráhy našej 
Zeme J. Slnko ako hviezdy zareďujeme v astro—

nóri;ii medzi žitých trpaslíkov. 

Obrázok 41. Hviezdy se nám na nočnej oblohe 

javia ako svietiace body. 
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I volným okom rozlíšime, že nemajú rovnakú 
farbu a jaanoať. Sú to obrovaké horúoe gu— 

le. Ich vlastnosti závieia jednak od ich 

velkosti, povrchovej teploty, ale taktiež 

od vzdialenosti, z ktorej hviezdu pozoru— 

jeme. Tento obrázok nám umožni vzdialit' 

as do kozmického prieatoru na vzdialenosť 

45 svetelných rokov / svetelný rok je 

vzdialenoet', ktorú prejde evetlo za 1 rok. 

Porovnajme so vzdialenoat'ou Slnko — Zem. 

Túto vzdialenost' prejde avetlo za niečo 

viac ako 8 minút 1 /. Z tejto vzdialenosti 

by se mohli vidiet' naše Slnko tak, ako to 

zobrazuje nákres. V jeho blízkosti se na— 

chádza aalšia najbližšia hviezda — Proxima 

Centauri. 

Obrázok 42. Hmlovina v eúhvezdi Andromédy 

/ M 31 J. Je to obrovská hviezdna aúatava 

— hviezdny ostrov. Vo vesmíre je ich velké 

množatvo. Nazývame ich galaxie. Sinko, celá 

naše Slnečná sústava, všetky hviezdy, ktoré 

móžeme pozorovat' na oblohe patria tiež do 

takejto hviezdnej súatavy, která ea nazýva 

Galaxie / alebo Mliéčna cesta I. 
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;T8ša Galaxia se tvarom, velkoeťou, zložením 

í rotáciou podobá tej, ktorú vidíme na obráz-• 

ku. 

Obrázok 43. Zem vykoná jeden obeh okolo 

Slnka za 1 rok. Zemská os nie je kolmá na 

rovinu dráhy, po ktorej se Zem pohybuje. 

To s pósobuje, že na oblasti, ktoré sú vzdia—

lenejšie od rovníka, dopadá v róznych úee—

koch dráhy elnečné evetlo pod róznym uhiom 

/ amer osi rotácie stále rovnaký q /. 

Všimnime si, že v jednej polohe je Vise 

oevetlená eeverná, v inej južná pologuJ'a 

— atriedajú es ročné obdobie. 

Obrázok 44. Pozrime se, ako by ewe nešu Zem 
videli z kozmu. Určwe, v ktorej časti je deci, 
v ktorej noc. Pozorujme, či sú obe pologule 

osvetlené rovnako. Pokúswe as určit', akému 

ročnému obdobiu zodpovedá toto osvetlenie. 
Ak žieci nedokážu "priradiť" ročné obdobie 
slehneme po dalších obrázkoch 45 — 47. 
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K obrázkom 45,46,47 : Z obrázky 43 emo ziati—
li, že Zem as pohybuje po takmer kruhovej drá—
he. Pri tekej polohe, kde je rovnako oovetlená 
aeverná a južná pologula vzniká jav, ktorý na—
zývame rovnodennost' / nastáve približne v dňoch 
21. 3, a 23. 9. /. Vyavetlíme to žiakom pomocou 

obrázka 45/ potom už dokážu identifikovet' i 

obrázok 44./ . Obrázok 46 zobrazuje oavetlenie 

glóbusu "ek je leto" na aevernej pologuli. 

Obr. 47 ilustruje teto na južnej pologuli. 

Obrázok 48. Pojem rovnodennosti nás privedie 

k otázka: Sú všetky dni rovnako dlhé ? Vidíme 

Sinko vychádzet' vždy na tom istom mieste ? 

Zadejme žiakom dlhodobé pozorovanie západu 

Sinks / západ volíme preto, aby v jarnýoh 

mesiacoch nemuseli žiaci velmi zavčaau vstávat' J. 
Pozorujme čas a mieato západu Slnka / pozoru—

jeme vždy čas a miesto západu / pozorovanie 

uskutočníme vždy z toho jatého miesta vzhladom 

na nejaký objekt, tak ako to ukazuje obrázok 48/. 

Obrázok možno použit' ako motiváoiu pre daný 

experiment. Obrázok modeluje eituáoiu západu 

Slnka vzhladom na rózne ročně obdobie. 
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Obrázok 49. Príatroj, ktorý meria a zapi—

auje teplotu— termograf. Válec, na ktorom 
je navinutý milimetrový papier sa otáča 
pomocou hodinového stroja. P:íeacie zaria—
denie zapisuje hodnoty nameranej teploty. 
Takýto záznam je na obrázku v učebnici 
P 4 na str. 41. / Obrázok možno použit' 

i v 3, ročníku v téme "Meriame teplotu" J. 

50. obrázok je záverečným obrázkom 
diapáau. Je na iíom Obaervatórium Astrono—

mického ústavu Slovenskej akadémie vied 

na Skalnatom Plese. 
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