PLANETY
Merkur je nejbližší a současně nejmenší
planetou sluneční soustavy. Je viditelný
pouhým okem, ale protože je blízko Slunce,
je špatně pozorovatelný. Nejlepší podmínky
pro viditelnost jsou při soumraku nebo před
východem Slunce. Také zkoumání teleskopem
je proto složité. Americké vesmírné sondy pořídily snímky planety.
Její povrch připomíná měsíční krajinu plnou kráterů a nízkých pohoří.
Protože je Merkur blíže Slunci než Země, je Slunce na jeho obloze
až dva a půl krát větší než na pozemské.

Povrch planety Merkur

Porovnání velikosti Merkuru a Země

Venuše je pojmenovaná po římské bohyni lásky
a krásy. Je to jediná planeta sluneční soustavy, která
má ženské jméno.Ze Země ji můžeme pozorovat
pouhým okem jen před úsvitem nebo po soumraku,
proto se také někdy nazývá Jitřenka nebo Večernice.
Venuše má hustou atmosféru, ale je tvořena oxidem
uhličitým. Mraky jsou tvořeny z oxidu siřičitého a kyseliny sírové.
Obklopují planetu a její povrch nelze pozorovat.
Průměrná teplota na povrchu Venuše je 464
stupňů Celsia.Venuše má podobně jako Země
kamenitý povrch. Nejvyšší hory jsou o 2 km vyšší
než Mount Everest. Dosahují výšky 11 km.

Země má mnoho názvů. Nejznámější je název
latinského původu Terra, Telus nebo řecký
Gaia. Je třetí planetou sluneční soustavy,
jedinou na které je v současnosti potvrzen
život. Větší část povrchu (70 %) je pokryta
Světovým oceánem. Souš na Zemi je rozdělena
do šesti oblastí, které se nazývají kontinenty. Země má hustý plynný
obal- atmosféru. Ta chrání její povrch před dopadem škodlivého
slunečního záření. Země oběhne kolem Slunce za 365 a čtvrt dne.
Pohybuje se rychlostí 30 km /s. Při této rychlosti by urazila vzdálenost
Země- Měsíc (384 000 km) za 4 hodiny.
Země má jednu přirozenou družici. Lidé jí pojmenovali Měsíc. Měsíc
oběhne Zemi za 29,5 dne. Na Měsíci přistáli v roce 1969 američtí
kosmonauti Neil Armstrong a Edwin Aldrin.
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Mars je druhá nejmenší planeta sluneční soustavy.
Jméno má po řeckém bohu války Martovi. Má 2
měsíce- Phobos a Deimos. Mars je pozorovatelný
na obloze po celou noc. Pro jeho načervenalou
barvu ho staré národy považovaly za symbol ohně,
krve a zániku. Načervenalou barvu způsobuje oxid
uhličitý, který pokrývá povrch planety. Povrch
Marsu je kamenitý a je na něm velké množství
kráterů, kaňonů a sopek. Mars má velmi řídkou
atmosféru, tvořenou hlavně z oxidu uhličitého.
Průměrná teplota povrchu planety je -56 stupňů
Celsia. Mars byl a je častým tématem sci-fi příběhů
a jeho obyvatelé se knihách nazývají Marťané.

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy a má
hmotnost dva a půl krát větší než všechny ostatní
planety sluneční soustavy dohromady.
Je pojmenován po římském bohovi. Okolo planety
jsou slabé prstence, které jsou ze Země špatně
viditelné. Vědci předpokládají, že Jupiter je složen
převážně z vodíku, hélia a organických sloučenin a je
možné, že má kamenné jádro. Tato planeta se také
nazývá plynný obr. V jeho atmosféře probíhají
neustálé bouře, které mohou trvat několik hodin
nebo stovky let. Jupiter má nejméně 63 měsíců. Již
v roce 1610 pozoroval Galileo Galilei pomocí
malého dalekohledu tuto planetu a objevil čtyři
největší měsíce- Io, Europu, Ganymed a Callisto.
Tyto měsíce později dostaly název Galileovské
měsíce.

Saturn je pojmenován po římském vládci
bohů. Je druhou největší planetou sluneční
soustavy. Podobně jako Jupiter je tvořen
z vodíku (75%) a hélia (25%). Díky svým
prstencům je považován za jeden
z nejkrásnějších objektů ve vesmíru.
Můžeme ho snadno pozorovat pouhým
okem. Lidé jej proto znali od pravěku. V roce 1610 se pozorováním
Saturnu zabýval Galileo Galilei . Protože v té době neexistovaly tak
dokonalé dalekohledy jako dnes, považoval prstence za velké měsíce.
Prstence, obklopující Saturn, jsou tenké jen několik stovek metrů
a tvoří je převážně led. Jejich stáří je odhadováno na pouhé stovky
milionů let, takže je můžeme považovat za velmi mladé.
Kromě prstenců obíhá kolem planety také velký počet měsíců. Zatím
jich bylo objeveno 62. Největší z nich se
jmenuje Titan a je větší než planeta Merkur.
Měsíc Enceladus vědce překvapil přítomností
vody v kapalném skupenství, kterou chrlí
gejzíry na jeho povrchu.Tyto podmínky by
mohly dovolovat existenci primitivního života.

Uran je třetí největší planetou sluneční
soustavy. Je přibližně 5 krát větší než Země.
Svůj název dostala tato planeta po
starověkém řeckém bohovi nebes. Uran byl
objeven v roce 1781 Angličanem Williamem
Herschelem. Délka dne na Uranu je 17 hodin
a 14 minut. Má 27 pojmenovaných měsíců.
Nejznámější jsou Ariel, Miranda, Titania, Oberon
a Umbriel. Byly objeveny již v roce 1787.
Atmosféra Uranu je tvořena z vodíku (82%), hélia
(15%) a metanu (2%), který způsobuje namodralou
barvu planety. Uran má také prstence, stejně jako
Jupiter a Saturn. Ty jsou však z velmi tmavého
materiálu a nejsou natolik výrazné jako u Saturnu.

Neptun je nejvzdálenější planeta sluneční
soustavy. Jméno dostala podle římského boha
moří Neptuna. Tato planeta je podobná Uranu
a někdy je nazýváme „ ledovými obry“.
Atmosféra je složena z vodíku, hélia, vody,
čpavku a metanu, který způsobuje modré
zabarvení planety. Teplota povrchu dosahuje
-213 stupňů Celsia. Okolo Slunce oběhne za 165 let a den trvá 16
hodin a 7 minut. Planetu obklopuje celkem 5 prstenců.
Nejvýznamnější je prstenec Adams. V současné době známe 13
měsíců Neptuna.Největší se jmenuje Triton a je to nejchladnější těleso
v sluneční soustavě. Teplota dosahuje – 228 stupňů Celsia. Neptun je
místem, kde vanou nejsilnější větry sluneční soustavy. Rychlost větru
může být až 2 000 kilometrů za hodinu.
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