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6. 
Anotace
Doplňováním vět a tabulek, tvořením správných dvojic a popisem obrázků procvičujeme učivo a planetě Zemi a vesmíru. 
Očekávaný výstup
Znalosti o Zemi, Měsíci a vesmíru. Poznatky o pohybech Země a jejich důsledcích. 
Druh učebního materiálu
Pracovní list












Planeta Země

Označ na nákresu Země čtyři světové strany a napiš,  jak velký je poloměr Země a jaká je délka rovníku.

                                                  Poloměr je :………………………

                                                  Délka rovníku je:…………………





Doplň do tabulek:

  pohyb Země                     doba jeho trvání                                       důsledek pohybu




          pohyb Měsíce                            doba daného pohybu





3.  Vyjmenuj planety naší sluneční soustavy v pořadí podle vzdálenosti od Slunce :                                                                                 

     



4.  Doplň chybějící místa ve větách:
Země má tvar…………....Otáčí se kolem své osy, která není kolmá, ale je…………. Měsíc je …………………………….Země a během měsíčního dne na něm teplota dosahuje přibližně…………stupňů Celsia. Fáze Měsíce, při které na obloze neuvidíme nic, se nazývá………….Hvězda, která je Zemi nejblíže se jmenuje……….

Pravda nebo lež?
Merkur je  Zemi nejvíce vzdálený.
Meteorit zanikne v atmosféře, dřív než dopadne na zemský povrch.
	Na Měsíci je voda.
	Den a noc se na Měsíci střídá vždy po týdnu.


K uvedeným osobnostem přiřaď čin, kterým se proslavili:

G. Galilei                                                          první člověk na Měsíci

V. Remek                                                         středověký astronom

Armstrong                                                        český kosmonaut

J. Gagarin                                                         první člověk ve vesmíru





Citace:

Archiv autora

Planeta Země-ŘEŠENÍ

1. Označ na nákresu Země čtyři světové strany a napiš,  jak velký je poloměr Země a jaká je délka rovníku.
                    S
                                                  Poloměr je :………6378 km…………

        Z                             V             Délka rovníku je:……40 000 km……………



                    J

2. Doplň do tabulek:

  pohyb Země                     doba jeho trvání                                       důsledek pohybu
rotace kolem osy                         24 hodin                                       střídání dne a noci
      rotace kolem Země                    365 dnů                                         střídání ročních období


          pohyb Měsíce                            doba daného pohybu
rotace  kolem osy                              28 dnů
     rotace kolem Země                           28 dnů
rotace kolem Slunce                         365 dnů

3.  Vyjmenuj planety naší sluneční soustavy v pořadí podle vzdálenosti od Slunce :                                                                                 
Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
     
4.  Doplň chybějící místa ve větách:
Země má tvar koule.Otáčí se kolem své osy, která není kolmá, ale je nakloněná. Měsíc je přirozenou družicí Země a během měsíčního dne na něm teplota dosahuje přibližně +170stupňů Celsia. Fáze Měsíce, při které na obloze neuvidíme nic, se nazývá nov. Hvězda, která je Zemi nejblíže se jmenuje Slunce.

Pravda nebo lež?
Merkur je  Zemi nejvíce vzdálený. LEŽ
Meteorit zanikne v atmosféře, dřív než dopadne na zemský povrch. LEŽ
Na Měsíci je voda. LEŽ
	Den a noc se na Měsíci střídá vždy po týdnu. LEŽ

K uvedeným osobnostem přiřaď čin, kterým se proslavili:

G. Galilei                                                          první člověk na Měsíci

V. Remek                                                         středověký astronom

Armstrong                                                        český kosmonaut

J. Gagarin                                                         první člověk ve vesmíru







