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• vesmír poznáváme pomocí dalekohledů již několik staletí, ale 
pomocí sond a raketoplánů teprve posledních 50 let

• jako první ve vesmíru byli:

– sonda: ……………………… v roce ………

– zvíře: fenka LAJKA v roce 1957

– člověk: ……………………… v roce ………– člověk: ……………………… v roce ………

– na Měsíci: …………………… v roce ………

– turista: ……………………… v roce ………



Lajka
(1957)



Gagarin
(1961)



„Je to malý krůček pro 

člověka, ale velký skok 

pro lidstvo.“

Apollo 11

(1969)



KDE SE NACHÁZÍME
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• vesmír vznikl před 15 miliardami let tzv. ………………
(Velkým třeskem), naše Země se začala formovat 
před ………… let

• život je znám pouze na Zemi• život je znám pouze na Zemi

• astronomie - věda o vesmíru

• astrologie - věda o horoskopech
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Mars





Jupiter a čtyři z 
jeho měsíců





Zakreslete do mapky hvězdné oblohy souhvězdí:

• Velká medvědice

• Kasiopeja

• Labuť

• Býk

• Lev



• znamení zvěrokruhu
– RYBY

– RAK

– ŠTÍR

– LEV

– VODNÁŘ

– BLÍŽENCI

– BERAN– BERAN

– BÝK

– PANNA

– STŘELEC

– VÁHY

– KOZOROH



• značky planet, Slunce a Měsíce



samostatná práce/domácí úkol

Nakresli, jak si představuješ svého mimozemšťana.
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