
SLNKO 

 

1. Doplň správne slová do nasledujúcich viet. 

 

Slnko je naša najbližšia _________________ . Nachádza sa v ________________ slnečnej 

sústavy. Je to obrovská extrémne horúca ___________________ (skupenstvo) žeravá guľa. Je 

zdrojom ___________________ a ___________________ pre ___________________. 

Okolo Slnka obiehajú ___________________ so svojimi ___________________, 

___________________, meteoroidy, ___________________ a prach. 

2. Ktoré tvrdenia sú nesprávne? Vyznač chyby a pokús sa ich opraviť. 

a) Vek Slnka sa odhaduje na 4,6 miliónov rokov.  

b) Presná vzdialenosť Zeme od Slnka je 150 miliónov km. 

c) Slnko je 750-krát ťažšie ako všetky planéty slnečnej sústavy dokopy. 

d) Hlboko v jadre Slnka prebiehajú termojadrové reakcie, pri ktorých sa vodík mení na hélium 

a vzniknutá energia je vyžiarená do vonkajšieho priestoru. 

 

3. Čo sa deje na tejto fotografii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento jav sa nazýva: __________________________________________ 



4. Nasledujúci obrázok (výrez Slnka) znázorňuje vnútorné vrstvy Slnka a vrstvy 

slnečnej atmosféry (vonkajšie vrstvy Slnka). Pomenuj všetky vrstvy, z ktorých sa Slnko 

skladá. Pomôže ti text, ktorý sa nachádza pod obrázkom. POZOR! Vrstvy v texte nie sú 

v poradí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koróna je vonkajší obal Slnka, prechádza do medziplanetárneho priestoru. Je viditeľná počas 

úplného zatmenia Slnka. Je veľmi riedka a horúca. Siaha milióny kilometrov do vesmíru. 

Jadro sa nachádza v strede Slnka. Je tam extrémne vysoká teplota (okolo 15 miliónov °C) 

a tlak. Prebiehajú tam termojadrové reakcie, pri ktorých sa vzniká obrovské množstvo 

energie. 

Radiačná zóna (= oblasť žiarivej rovnováhy) leží medzi jadrom a konvektívnou zónou. 

Všetka energia vznikajúca v jadre sa cez túto oblasť veľmi pomaly prenáša žiarením smerom 

k povrchu Slnka. 

Konvektívna zóna je najvrchnejšia vrstva vnútra Slnka. V tejto oblasti už nijaké žiarenie 

nevzniká, ale energia sa prenáša prúdením (konvekciou) od jadra smerom k povrchu Slnka. 

Vedľa seba sú obrovské prúdy stúpajúcej horúcej a klesajúcej chladnejšej slnečnej hmoty. 

Chromosféra - jej hrúbka silne kolíše. Je zdrojom slnečných erupcií (búrok) a protuberancií. 

Protuberancie sú masívne výtrysky slnečnej hmoty a môžu mať podobu stĺpov, oblúkov        

či dokonca slučiek.  

Fotosféra je veľmi tenká vrstva s teplotou okolo 6 000°C. Je zaujímavá granuláciou 

(zrnitosť). Granuly sú bubliny horúceho plynu. Tieto bublajúce granuly prinášajú energiu       

z konvektívnej zóny a vyžarujú ju v podobe viditeľného svetla a tepla. Vo fotosfére môžeme 

pozorovať slnečné škvrny. Sú to chladnejšie miesta, ktoré majú o 1 000 až 2 000°C menej než 

okolitý povrch, preto vyzerajú tmavšie. 


