
 Hvězdář
Sluneční soustava
Naš�e planeta Zeme�  je šouč�a� ští�  šluneč�ní� šouštavy. Tu tvoř�í� Slunče (na�m nejbliž�š� í� a nejjašne� jš� í�  hve�žda) a planety, kteře�  kolem
Slunče obí�hají�:  Meřkuř, Venuš�e, Zeme� , Mařš (kamenne�  planety), Jupiteř, Satuřn, Uřan, Neptun (plynne�  planety).

Souhvězdí
Ke šnažš� í� ořientači na hve�ždne�m nebi na�m šlouž� í� šouhve�ždí� – pojmenovane�  obřažy šlož�ene�  ž jašne� jš� í�čh hve�žd. Jelikož�  Zeme�
obí�ha�  kolem Slunče, me�ní�  še v přu) be�hu řoku i hve�ždna�  obloha, takž�e např�.  v le� te�  vidí�me jine�  hve�ždy než�  v žime� .  Ne�kteřa�
šouhve�ždí� jšou vide� t po čely�  řok (tžv. obtoč�nova�  nebo čiřkumpola� řní�) a u na� š jšou nejžna�me� jš� í�:

Velky�  vu) ž (č�a� št Velke�  medve�diče) Maly�  medve�d (vu) ž) š Pola� řkou Dřak Kašiopeja

V č�eřvenči a šřpnu u na� š k ořientači na noč�ní� oblože šlouž� í� tžv. letní� třoju� helní�k ž jašny�čh hve�žd Deneb (šouhve�ždí� Labuť), 
Vega (Lyřa) a Altaiř (Ořel), kteřy�  přotí�na�  Mle�č�ne�  dřa�ha, čož�  je požořovatelna�  č�a� št naš� í� galaxie. 

Labuť Lyřa Ořel Andřomeda (Pegaš) Seveřní� kořuna Ořion (žimní�)



Hvězdář

Zdánlivý pohyb Slunce po obloze
Planeta Zeme�  še ota� č�í� kolem šve�  ošy (jedna otoč�ka třva�  den, tj. 24 hodin). Dí�ky tomuto ota� č�ení� še štř�í�da�
noč a den a be�hem dne to vypada� ,  ž�e še Slunče pohybuje po oblože.  Ra�no (čča v 6 h) u na� š  Slunče
vyčha� ží�  př�ibliž�ne�  na vy�čhode� , v poledne je na jihu a več�eř (čča 18 h) žapada�  žhřuba  na ža�pade�  (č�ašy
vy�čhodu a ža�padu še be�hem řoku liš� í�).

Určení světové strany pomocí ručičkových hodinek
Natoč� hodinky tak, aby mala�  řuč�ič�ka ukažovala na Slunče. Rožpul menš� í� u� hel meži malou řuč�ič�kou a dvana� čtkou – tí�mto 
šme�řem je jih. V le� te�  nejpřve odeč�ti od škuteč�ne�ho č�ašu jednu hodinu, o kteřou je letní� č�aš pošunuty� .

Střídání ročních období
Křome�  ota� č�ení� kolem šve�  ošy Zeme�  take�  obí�ha�  kolem Slunče. Jeden obe�h jí� třva�  řok. Oša ota� č�ení� 
Zeme�  je mí�řne�  naklone�na�  vu) č�i řovine�  obe�hu (řovine�  ekliptiky), a tak papřšky Slunče dopadají� 
na štejne�  mí�što na Zemi be�hem řoku pod řu) žny�mi u� hly.
Kvu) li tomu še štř�í�dají� řoč�ní� období� - v le� te�  je u na� š Slunče
na oblože vy�š� , papřšky dopadají� kolme� ji a př�ina� š� í� ví�č tepla.

Měsíc
Me�ší�č je jedina�  př�iřožena�  dřuž� iče Zeme� . Obe�h Zeme�  mu

třva�  štejne�  dlouho jako ota� č�ení� kolem ošy – 28 dní� č�ili me�ší�č. Dí�ky me�ní�čí� še polože vu) č�i
Zemi a Slunči je v řu) žny�čh fa� ží�čh obe�hu že Zeme�  vide� t (řešp. je ošví�čena� ) řu) žne�  velka�

č�a� št Me�ší�če: v u� pln� ku čely� , v novu vu) beč.

Zatmění Měsíce a Slunce
U: plne�  žatme�ní� Slunče (Me�ší�č požořovateli že Zeme�  žakřy�va�  vy�hled 
na Slunče) našta�va�  na Zemi žhřuba jednou ža řok až�  ne�kolik let vž�dy 
jen na male�  č�a� šti Zeme� . Č<ašte� ji dočha� ží� k tžv. žatme�ní�  Me�ší�če, kdy še
Zeme�  načha� ží� meži Me�ší�čem a Slunčem a vřha�  na ne� j ští�n.


