
 

 

ANOTACE 

V tomto pracovním listu se nachází otázky, které shrnují informace  

z úryvků „Co víme o planetách sluneční soustavy“ a „Jak vznikla sluneční 

soustava“ z učebnice přírodovědy pro 5. ročník. Žáci se doví mnoho 

zajímavosti o všech planetách sluneční soustavy a také jak sluneční soustava 

vlastně vznikla. Rozvíjejí tímto svou čtenářskou gramotnost a kritické 

myšlení.   

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE01-5 

Autor: Mgr. Janina Kokotková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Sluneční soustava 

Očekávaný výstup: Žák čte s porozuměním, orientuje se v textu,  

rozumí mu, dovede s ním pracovat,  

spolupracuje ve dvojicích. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 10-11 let, 5. třída 

Předmět: Přírodověda 

 



_________________________ 

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

1) Svítí planety sluneční soustavy?   ANO   NE 

2) Je pouze na Zemi voda?    ANO   NE 

3) Mají všechny malé planety své měsíce?  ANO   NE 

4) Jaký je povrch velkých planet? 

__________________________________________________ 

5) Z čeho jsou složené prsteny planet? 

__________________________________________________ 

6) Kolik měsíců má Merkur?  

__________________________________________________ 

7) Je pozorovatelná Venuše ze Země?  ANO   NE 

8) Co je podmínkou života na Zemi? 

__________________________________________________ 

9) Má Mars na svém povrchu vodu?  ANO   NE 

10) Kolik měsíců má Mars?  

__________________________________________________ 

11) Za kolik minut doletí světlo k Jupiteru? 

__________________________________________________ 

12) Čím jde rozeznat Saturn od ostatních planet? 

____________________________________________ 

13) Za kolik minut doletí sluneční světlo k Uranu?  

a) za víc než 110min b) za víc než 135min c) za víc než 150min 

14) Která planeta má nejvíce měsíců? 

____________________________________________ 

JAK VZNIKLA SLUNEČNÍ SOUSTAVA 

15) Před kolika lety začala vznikat Sluneční soustava? (zapiš číslicí) 

____________________________________________ 

16) Z čeho se vytvořilo slunce?  

____________________________________________ 

17) Kolik let trvalo, než se vytvořily planety? (zapiš číslicí) 

____________________________________________ 



ŘEŠENÍ 

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

1) Svítí planety sluneční soustavy?   ANO   NE 

2) Je pouze na Zemi voda?    ANO   NE 

3) Mají všechny malé planety své měsíce?  ANO   NE 

4) Jaký je povrch velkých planet?  ________kapalný____________________________ 

5) Z čeho jsou složené prsteny planet?  __z kamenů, prachu a kousků ledu  

6) Kolik měsíců má Merkur?   __žádný ___________________________________ 

7) Je pozorovatelná Venuše ze Země?  ANO   NE 

8) Co je podmínkou života na Zemi?  __ dychatelné ovzduší, voda a vhodná teplo_______ 

9) Má Mars na svém povrchu vodu?   ANO (v podobě ledové vrstvičky) NE 

10) Kolik měsíců má Mars?   ___dva ____________________________________ 

11) Za kolik minut doletí světlo k Jupiteru?  ___za 45 min (3/4 hodiny)___________ 

12) Čím jde rozeznat Saturn od ostatních planet? ___díky prstenu ___________________ 

13) Za kolik minut doletí sluneční světlo k Uranu? 

a) za víc než 110min  b) za víc než 135min c) za víc než 150min 

14) Která planeta má nejvíce měsíců? ___Saturn __________________________________ 

JAK VZNIKLA SLUNEČNÍ SOUSTAVA 

15) Před kolika lety začala vznikat Sluneční soustava? (zapiš číslicí) ___5 000 000 000let_____ 

16) Z čeho se vytvořilo slunce?          __ze středu pramlhovin___ 

17) Kolik let trvalo, než se vytvořily planety? (zapiš číslicí)      ___100 000 000let_______ 



 

Text z: HOLOVSKÁ, H. RṺKL, A. Přírodověda pro 5. ročník. 

Země ve vesmíru. Praha: Alter, 1996. ISBN: 80-85775-54-9.  

s. 30-33.  
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