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Anotace: 1. Opakování učiva formou testu.
                   Pojmy: planety, hvězdy, Slunce,hmotnost Země…                         
              2. Žáci kroužkují správné odpovědi.
               3. Společná kontrola a odůvodnění správných odpovědí.
               4. Podle počtu správných odpovědí získá každý žák 
                   obrázek některého z mimozemšťanů.     
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  1. Slunce je                                   a/ planeta
                                                        b/ hvězda
                                                        c/  meteoritické těleso

  2. Slunce je obrovská koule          a/ žhavých plynů
                                                        b/ žhavých těles
                                                        c/ žhavých paprsků

  3. Slunce je zdrojem                     a/ tepla a živin
                                                        b/ tepla a světla
                                                        c/ světla a kyslíku

  4. Světlo a teplo vzniká                a/ na povrchu Slunce
                                                        b/ v jádru Slunce
                                                        c/ v okolí Slunce

  5. Průměr Slunce je větší než průměr Země více než  a/ desetkrát
                                                                                       b/ stokrát
                                                                                       c/ tisíckrát

  6. Hmotnost Slunce je                  a/ menší než Země
                                                       b/ stejná jako Země
                                                       c/ větší než Země

  7. V gravitačním poli Slunce obíhá  a/ 8 planet
                                                           b/  9 planet
                                                           c/ 10 planet

  8. Země je jednou z planet           a/ zemské soustavy
                                                       b/ planetární soustavy
                                                       c/ sluneční soustavy

  9. Planety obíhají kolem Slunce  a/ stejnou rychlostí
                                                       b/ různou rychlostí
                                                       c/ žádnou rychlostí

10. Nejblíže Slunci je planeta        a/ Jupiter
                                                       b/ Neptun
                                                       c/ Merkur          



Dokázal jsi odpovědět správně?

Správné odpovědi jsou :      1 – b,  2 – a , 3 – b, 4 – a , 5 – b, 6 – c, 7 – a , 8 – c, 9 – b, 10 - c

Vybarvi hvězdičku u správné odpovědi.
Kolik odpovědí máš dobře?

               1 – 5                          6 – 7                           8 – 9                               10
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Tento materiál byl připraven v programu Word 2007.




