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príběh desót, : VÝLET Do VEsMínu

Plonety sluneční sousfovy:
okolo Slunce obíhó 8 ploneí. Jsou to Merkur, Venuše, Zemé, Mors, Jupite1 Soturn, Uron o Neptun.
od roku 200ó se z rozhodnutí Mezinórodní oslronomické unie vzhledem ke své molé velikosti o
neprovidelné dróze nepočító mezi plonety Pluto.

Merkur:
obíhó ioko první v po odí kolem Slunce o ie to druhó neimenší ploneto ve sluneční soustově. Velmi
pomolu se otóčí kolem své osy. Je hodně blízko Slunci o jeho rotoce ie brzděno pritožliv, misilomi.
Díky této pomolé rotoci se no něm st rdoií dlouhé dny s teplotou ož 430' C o dlouhé mrozivé noci,
kdy teplolo poklesne i no -l70" C,

Venuše:
hmolností o rozměrem se p rliš neliší od Země. Po Slunci o Měsíci ie t etím neiiosněiším nebeskym
tělesem. Venuše rotuie kolem své osyvelmipomolu (iednou zo243 dní), o to opočn, m směrem než
všechny ostotní plonety kromě Uronu..Venuše se může podobně ioko Merkur dostot no spoinici
Země o Slunce, tokže můžeme toké pozorovot ie]í p echod p es sluneční disk.

Země:
ie nejpest ejší plonetou sluneční soustovy. Modr nódech ií dodóvo]í mo e o oceóny, objevuie se
i hnědó, žlutó o zelenó borvo pevnin o nechybí oni bíló, prolože v průměru vždy osi z poloviny ie
Země pokryto obločností. Dosud ie to iedinó ploneto o níž víme, že no ní existuie život.

Mors:
ie t etí neimenší ploneto. No obloze nós zouime p edevším svou krvově rudou borvou, kterou
způsobuie oxid železo zostoupen, v půdě.

Jupiter:

ie neivětší o neihmotněiší ploneto. Obíhó ve vzdólenosti více než pětkrót větší než Země. Jeden
oběh trvó p es pět roků. Svou grovitočnísilou dokóže Jupiter měnit dróhy komet o osteroidů kolem
Slunce. Mó velké množství měsíců, z nichž všok pouze čtyri isou velikostí srovnotelné s Měsícem
noším. Počet těchto těles, které k sobě Jupiter pňpoutol, stóle roste.

Sofurn:
je velkó, rychle rotuiící ploneto se znoteln, m zploštěním. Kolem své osy se otočí osi zo deset o půl
hodiny. Jeho průměrnó hustoto ]e nižší než hustoto vody o ie vůbec neinižší ze všech plonet sluneční
soustovy. Mezi ne]krósnější útvory pozorovotelné dolekohledem potrí ieho prstence. Prstence se
sklódoií z velkého množslví drobn, ch čóstic, obíhoiících somostotně kolem ploneŤy. Největší počet
čóstic je v rozmezí velikostí 4 ož 30 cm.

Uron:

ie zvlóštní tím, že ieho rotoční oso svírró s kolmicí k oběžné rovině velk, úhel (témě 9B'). Směr ieho
roloce ie opočn,, než u ostotních plonet kromě Venuše. Zvlóštní ie toké poloho mognetické osy
Uronu, kleró ie odkloněno o 55' od rotoční osy.

Nepfun:
ie nejvzdóleněiší plonetou od Slunce. Jeií existenci p edpověděli ostronomové no zóklodě
pozorovon' ch neprovidelnoslív oběhu plonety Uron. Neptun mó toké prstenec.
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