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Anotace:

• Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu - zeměpis. Provázet je bude

vysvětlení pojmů týkajících se naší zeměkoule ařada obrázků, které tyto pojmy doplňují.

Tyto informace pomohou žákům dále rozvíjet jejich představivost a fantazii.

• V rámci tohoto modulu si žáci najdou odpovědi na otázky z pracovních listů a naučí se

řešit z didaktického hlediska jednoduché a názorné úlohy z praxe, kde je kladen důraz na

jejich samostatnost a kreativitu.
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TEST       
1. Co je to vesmír?
2. Co je to galaxie?
3. Co je to Mlé čná dráha?
4. Co je to Slunce?
5. Z čeho se skládá slune ční soustava?
6. Jak daleko se nachází Slunce od Zem ě?
7. Proč obíhají kolem Slunce ostatní planety?
8. Jaké pohyby koná planeta Zem ě?
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TEST       
9. Co je to M ěsíc?
10. Jaké pohyby koná M ěsíc?
11. Jak dlouho trvá m ěsíční den a noc? Pro č?
12. Co na Měsící chybí?
13. Jaký má M ěsíc vliv na Zemi?
14. Kdo a kdy první vstoupil na m ěsíční povrch?
15. Jaké jsou fáze M ěsíce?
16. Co tvo ří povrch M ěsíce?
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1. Co je to vesmír? Země s ostatními planetami, Sluncem               
a miliardami dalších hv ězd jsou sou částí nekone čně  
velikého vesmíru

2. Co je to galaxie? Naše hvězdná soustava se nazývá                                              
Galaxie

3. Co je to Mlé čná dráha? Bližší hv ězdy jsou vid ět jako  
body, vzdálen ější tvo ří souvislý pás tzv. Mlé čnou dráhu.

4. Co je to Slunce? Slunce je hv ězda , která je k nám nejblíže a
je jedna z miliard hv ězd ve vesmíru. 

5. Jak daleko se nachází Slunce od Zem ě? 150 milion ů       
kilometr ů.

5. Proč obíhají kolem Slunce ostatní planety? Slunce má silné    
gravita ční  pole.

7. Jaké pohyby koná planeta Zem ě? Otáčí se kolem své osy a 
obíhá kolem Slunce.
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9. Co je to M ěsíc? Měsíc je jediná p řirozená družice Zem ě.
10.Jaké pohyby koná M ěsíc? 3. Kolem vlastní osy, kolem Zem ě a 

spole čně se Zemí kolem Slunce.
11.Jak dlouho trvá m ěsíční den a noc? Měsíční den trvá 14 

pozemských dní a potom následuje stejn ě dlouhá  m ěsíční 
noc.

12.Co na Měsící chybí? Měsíc nemá ovzduší.
13.Jaký má M ěsíc vliv na Zemi? Vliv M ěsíce na Zemi se projevuje 

dmutím oceán ů, kdy se st řídá příliv a odliv.
14.Kdo a kdy první vstoupil na m ěsíční povrch? Neil Armstrong, 

1969.
15.Jaké jsou fáze M ěsíce? Nov, první čtvr ť, úpln ěk, poslední 

čtvr ť.
16.Co tvo ří povrch M ěsíce? Hornaté oblasti s velkým množstvím 

kráter ů.
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