
Neviditelné záření: 

  Kromě viditelného záření k nám ze Slunce dopadají i jiná záření, která sic nevidíme, ale 

můžeme je cítit.  Str127 

Infračervené záření  

Má větší vlnovou délku než světlo. 

Pociťujeme jako,,teplé,, záření. Můžeme jin např. pomocí lupy zapálit papír. 

Kromě Slunce vysílá toto záření i rozžhavená tělesa. 

Př . infrazářiče -  elektrický proud v nich rozžhaví topné těleso do červena, umožňují rychlý 

ohřev vzduchu 

 Ultrafialové záření  UV 

Má menší vlnovou délku než světlo. 

Přichází k nám ze Slunce, necítíme ho při dopadu na kůži, přesto může způsobit spáleniny. 

Může být velmi nebezpečné, v menší míře podporuje vznik vitamínu D v těle. Vyšší dávky 

jsou ve vysokých horách. 

 

Velká část UV-záření je pohlcená zemskou atmosférou a plynem – ozonem.  

Ozonu v posledním období ubývalo, vzniká ozonová díra. Je způsobena plyny – freony, 

které se už ale přestaly vyrábět.  Díky tomu dochází ke zlepšení. 

 

STÍN  a  POLOSTÍN 

UČEBNICE STR.124 

Pokud  za zdroj světla (např. žárovku ) postavíme nějaký neprůhledný předmět, světlo 

z předmět nedopadá- vzniká stín. 

Stín –je prostor za tělesem, kam nedopadá světlo z žádného zdroje světla 

Polostín - je prostor za tělesem, kam dopadá světlo z některého zdroje světla  

Bodový zdroj světla – je zdroj světla, jehož rozměry zanedbáváme př. žárovka (je svítící 

bod) 

Plošný zdroj světla – je zdroj světla, odkud se světlo šíří do prostoru, osvětlená koule 

z mléčného skla 



MĚSÍČNÍ  FÁZE  (STR.129 A 130) 

Měsíc  je planeta, které obíhá kolem Země. Jeho doba oběhu je asi 29 dní. Někdy ho v noci 

na jasné obloze můžeme vidět, někdy nemůžeme, někdy se zvětšuje, někdy zmenšuje. 

Je to proto, že stíní slunečnímu světlu.   

 

Úplněk -   je pozorovateli obrácen celou stranou – vidíme celý kotouč Měsíce 

Nov -  není vidět vůbec 

Když má Měsíc tvar písmene D – tak měsíc dorůstá – zvětšuje  se 

Když má Měsíc tvar písmene C – tak měsíc couvá  - zmenšuje se  

Dráha Měsíce kolem Země neleží ve stejné rovině jako dráha Země kolem Slunce. 

Někdy se stane, že všechna tělesa – Měsíc, Země i Slunce se dostanou do stejné přímky.  

Například v noci nemusíme Měsíc  celou hodinu vidět – nastane zatmění Měsíce nebo ve 

dne nevidíme nějakou dobu Slunce- nastane  zatmění Slunce. 

Zatmění Měsíce str.130 



 

 

 

 

 

Zatmění  Slunce str.130 

 



 

 

Otázky-  

1.  Kde se nachází Měsíc,když je úplné zatmění Slunce? 

 

 

2. Kde se nachází Měsíc, když je úplné zatmění Měsíce? 

 

3. Vysvětli -   nov:      úplněk: 

 

 

 

 

 



 

 

 


