
Fyzika 8. třída Zadání práce na
týden 

1. 6. - 7. 6. 2020

Jméno:

Informace jsou čerpány z učebnice str. 111 - 116
Do sešitu si zapište níže uvedený rámeček.

Hvězdy
1. vznik hvězdy

• stlačením prachoplynných mračen – tím vznikne globule, což je zárodek hvězdy 
(gravitační síla stlačuje neustále plyn k sobě a přitahuje další částečky plynu a prachu)

• stlačováním roste tlak ve středu globule a střed se tedy začíná ohřívat, až dsáhne 
teplota několika milionů °C,, začnou probíhat termonukleární reakce (z vodíku se 
tvoří Helium = jaderná fúze)

• s rostoucí teplotou, globule začne vyzařovat světlo a vzniká hvězda
  

Autor: ESO(překlad do češtiny: Martin Tauchman) – httpps://www.eso.org/public/czechrepublic/images/eso0729a/?langhttpps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Structure_of_Stars_(artist
%E2%80%99s_impression).jpg, CC BY 4.0, httpps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71887682I4

2. struktura hvězdy 
• hvězda se skládá z 

◦ jádra – nejteplejší, ve středu umístěná část (motor hvězdy), který hvězdu neustále 
ohřívá.

◦ Oblasti záření – část mezi povrchem a jádrem odtud míří energie formou záření od 
středu

◦ oblast proudění – na povrchu a těsně pod povrchem záření chladne a míchá se „jako 
když vaří voda“ 

3. život hvězdy
• hvězda od svého vzniku neustále utváří helium, v moment kdy je helia dostatečné 

množství, začne se vytvářet uhlík a  kyslík. Tato fúze probíhá mnohem aktivněji, hvězda 
se zahřeje a zvětší svůj objem a mění se v obra. 

4. zánik hvězdy
• časem vznikají i větší atomy, nejvýznamnější je železo. To tvoří tvrdé jádro, naruší 

rovnováhu sil ve hvězdě a gravitační síla začne hvězdu smršťovat. Až se z nich stane 
trpaslík – jasně bíle svítící hvězda. A mohou nastat 3 možnosti

▪ hvězda je malá (jako Slunce) a tento bílý trpaslík pomalu vyhasne a stane se z ní 
černý trpaslík – obří planeta

▪ pokud je hvězda větší než Slunce (3x – 40x) vzniká neutronová hvězda (ta nejde 
jen tak uhasit nebo nahodit jako v Avengerech). Někdy bliká a poté se jí říká 
pulsar 

▪  hvězda je veliká (více než 40x větší než Slunce), gravitační síla je tak veliká, že 
překoná všechny ostatní síly a hvězda se zhroutí do sebe a vzniká černá díra.

Odkaz na video ohledně tohoto tématu, pokud si najdete mezi prací 28 minut. = video

https://www.youtube.com/watch?v=CUdFqH9YZeU
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71876254


Pokud máte dotazy, ozvěte se ;)
Zápisky vypracujte do neděle 7. 6. 2020 a ofocené nebo v elektronické

podobě zašlete na e-mailovou adresu INFPOLEPY@GMAIL.COM. 
Do předmětu emailu nastavte „F 9 – Vaše příjmení jméno – 12. týden“
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