
Mrkni na video!
Akademie věd České republiky tvoří skvělá naučná
videa.  Dole najdeš odkaz na jedno z nich. Video si
pusť nejprve celé, potom teprve vypracuj otázky. K
jednotlivým částem videa se můžeš průběžně vracet
tak, aby Tvůj celkový výsledek byl co nejlepší. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

VESMÍR

2. Rozhodni se, zda jsou
následující tvrzení pravdivá
nebo ne:

1. Najdi a oprav chybné informace v tomto textu. Vycházej hlavně z informací, které jsou
uvedené ve videu. Červeně jsou označené správné arianty informací.

Akademie věd ČR: Nezkreslená věda, 3. díl, Jak
vznikl vesmír.

Velký třesk proběhl před 13, 8 miliardami let. Vesmír vznikl z ničeho. Toto “nic” si můžeme
představit jako energetický bod, který má velmi velkou hustotu a vysokou teplotu.  Tento bod
explodoval a energie se začala rozpínat do prostoru okolo. Celá exploze trvala méně než
minutu. Už tři minuty po explozi se začaly tvořit první atomová jádra vodíku, lithia a helia.
Vesmír existoval tehdy ve skupenství, které nazýváme plazma, proto tomuto období říkáme
éra plazmatu. V plazmatu bylo mnoho volných elektronů, kladných atomových jader a také
elektromagnetické záření. Zhruba 400 tisíc let po explozi dochází ve vesmíru k další změně.
Volné elektrony se začínají shlukovat do elektronových obalu a vytváří první atomy tak, jak
jejich podobu známe dnes. Začíná tzv. éra látky a také končí období velkého třesku.

a) Vesmír postupně chladne.                       ANO 
b) Žijeme v době, kdy se vesmír rozpíná.    ANO 
c) 5% vesmíru tvoří temná hmota 
    a temná energie.                                        NE
d) O temné hmotě a temné energii vědí 
     vědci již téměř vše.                                   NE

3. Co jsou planetesimály?

a) Jsou to tělesa ve vesmíru, z
nichž vznikají hvězdy, planety a
galaxie.
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a) Ve vesmíru je pouze jedna galaxie .            NE
b) Většina galaxií má svůj střed, kde se 
     nachází obří  slunce.                                     NE
c) Vzdálenost se ve vesmíru měří pomocí 
    fyzikální jednotky “světelný rok” .                 ANO 
d) Naše galaxie obsahuje méně než 300 miliard 
     hvězd.                                                           ANO

6. K objevení vzniku vesmíru přispělo mnoho vědců. Mezi nimi i Edwin Hubble, který 
v první polovině 20. století přišel s převratnými objevy. Popiš vlastními slovy, 
co Hubble pomocí svého teleskopu objevil:

4. Rozhodni se, zda jsou následující tvrzení
pravdivá nebo ne:

5. Pojmenuj planety naší galaxie: 

Hubble objevil, že Andromeda je samostatná galaxie, nikoliv jen
souhvězdí, a také pozoroval oddalování galaxií a planet.

.....................................................................................

.....................................................................................

Tip! Na webových stránkách NASA se můžeš
podívat na aktuální fotky vesmíru z Hubbleova
teleskopu:
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/
multimedia/index.html
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