
SONCE JE SREDIŠČE
SONČEVEGA SISTEMA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA



KAJ JE SONCE?

1. JE ZVEZDA. 

2. JE ŽAREČA 
KROGLA, KI NAM 
DAJE SVETLOBO 

IN TOPLOTO 

3. JE SREDIŠČE NAŠEGA 
SISTEMA ALI GALAKSIJE. 

NAŠA GALAKSIJA SE 
IMENUJE RIMSKA ALI 

MLEČNA CESTA. 

4. OKOLI SONCA 
KROŽI 8 

PLANETOV IN 
DRUGIH 

VESOLJSKIH 
TELES. 

ZANIMIVOSTI:



Osončje je sestavljeno iz Sonca, osmih planetov, naravnih satelitov, 

asteroidov, kometov in meteoridov, ki krožijo okoli njega. 



PLANETI



ZEMLJA

• Zemlja naj bi nastala po veliki eksploziji v vesolju pred več milijardami 
let. Oglej si animacijo, ki ti pokaže, kako je nastala Zemlja. 

• https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-
Nastanek_Zemlje_in_Lune-209803

https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Nastanek_Zemlje_in_Lune-209803


ZEMLJA

ZARADI KROŽENJA 
ZEMLJE OKOLI 

SONCA IN 
NAGNJENOSTI OSI 

IMAMO LETNE 
ČASE.



LETNI ČASI
Sonce segreva površje Zemlje. Kako toplo bo, je odvisno od tega, kako strmo žarki
padajo na površje; bolj so strmi, topleje je. Pri tem je pomembna tudi dolžina dneva. 



ZANIMIVOSTI

• Vesolje je res ogromno. Z Zemlje ga opazujemo in preučujemo z 
najrazličnejšimi teleskopi.

• Našo bližnjo vesoljsko okolico, planete in njihove lune, komete, 
asteroide in Sonce pa raziskujemo tudi z roboti. To so vesoljska plovila 
brez posadke, ki imajo številne inštrumente, kamere in kar je še 
takega. Na Zemljo pošiljajo meritve in fotografije.



ZANIMIVOSTI

• Življenje na vesoljski postaji je drugačno od življenja na Zemlji, saj so 
razmere v vesolju povsem drugačne. Hrana lebdi v zraku, tekočina je v 
obliki kroglic, ob uporabi stranišča se je potrebno privezati ... Postelja 
je vreča, postavljena ob steni, v kateri mora biti astronavt privezan, da 
ga med spanjem ne nosi sem ter tja po prostoru.



Zanimivosti

• Kadar astronavti zapustijo vesoljsko postajo zaradi kakšnih opravil, 
oblečejo zaščitno obleko.

• Ta jih ščiti tudi pred skrajnimi temperaturami, saj je lahko zelo vroče 
(+70 °C) ali zelo mrzlo (−120 °C). Brez nje v vesolju ne bi preživeli.



Zapis v zvezek

Sonce je 
središče 

Sončevega 
sistema

Naša galaksija se
imenuje Rimska ali

Mlečna cesta.

Sonce je žareča 
zvezda, ki daje 
Zemlji svetlobo 

in toploto.
Okoli Sonca kroži osem

planetov: Merkur, Venera, 
Zemlja, Mars, Jupiter, 

Saturn, Uran in Neptun

Zemlja zaokroži okoli Sonca v 365 dneh
in šestih urah, torej v enem letu. Zaradi 
razlike šestih ur imamo vsaka štiri leta 

prestopno leto (en dan več).
Zemlja se zavrti okoli 

svoje osi v 24 urah, zaradi 
česar imamo dan in noč.

Zaradi kroženja 
Zemlje in 

nagnjenosti osi se 
menjujejo letni 

časi. 



Naloga

• 1. Zapiši letne čase.

• 2. Razloži pojme in zapiši, kdaj nastopijo: spomladansko in jesensko
enakonočje; zimski Sončev obrat; poletni Sončev obrat.

• 3. Izberi poljuben planet in zapiši nekaj podatkov o njem. 


