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ЗЕМЉА
У СВЕМИРУ

ЗЕМЉА, ДЕО МЛЕЧНОГ ПУТА
Сматра се да постоји између 200 и 250 милијарди видљивих галаксија
у свемиру, а могуће је да их има и десет пута више. Галаксија
представља џиновски скуп звезда, гасова, прашине и планета.
Галаксија у којој се налази Земља зове се Галактика или Млечни пут
(у народном говору позната још и као Кумова слама). У облику је спирале
са неколико кракова и у њој се налази између 200 и 400 милијарди звезда.
Као свака галаксија, Млечни пут се окреће око себе, али се непрестано
креће и кроз свемир. Са Земље ноћу изгледа као дугуљасти, бели облак.

Сунце, као центар Сунчевог
система, представља
само једну тачкицу у том
пространству.

Сунчев систем (у ком се окреће Земља) налази се између два
крака Млечног пута. Сунчев систем се окреће око центра
Млечног пута и за то му је потребно 226 милиона година.
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ПЛАВА ПЛАНЕТА
Земљу зову још и „плава планета“ јер су три четвртине
њене површине прекривене морима и океанима.

Северни
пол

Оса
ротације

Јужни
пол

Земља има облик лопте која је благо
спљоштена на половима и благо
испупчена на екватору. Окреће се око
себе. Велики црвени круг на средини
назива се екватор. Он дели Земљу на
два дела. У стварности је невидљив.

Вода даје Земљи боју, па она из свемира,
са Месеца на пример, изгледа као да је цела плава.
Највећи и најдубљи океан је Тихи океан (Пацифик).
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ЗЕМЉА КАО ДЕО СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Сунчев систем, чији је центар Сунце, састоји се од осам планета и мноштва
других небеских тела (астероида, комета…), који се окрећу око њега.

Марс
Јупитер

Венера

Меркур

Месец

Астероидни
појас

Земља

Сатурн
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У средишту се налази Сунце, усијана звезда. Сунчев систем формирао
се пре око 4,5 милијарди година након згушњавања огромног
облака испуњеног гасовима и прашином, који се зове маглина.

НАСТАНАК ЗЕМЉЕ

Пре 4,56 милијарди година долази до
згушњавања облака испуњеног гасовима
и прашином.

Температура расте и маглина задобија
облик диска. Ужарено средиште маглине
почиње да сија – тако настаје Сунце.

Прашина и стене које се окрећу око
Сунца згушњавају се и формирају
планете, међу којима је и Земља.

Уран

Нептун

Земљу је затим погодила
киша метеорита, који су
издубили огромне кратере.
Неки од њих и данас постоје.
Након снажног судара са
астероидом, Земља је највероватније изгубила сву воду.
Вода је, сматра се, дошла
касније, захваљујући астероидима и кометама, небеским
телима богатим ледом.
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КРУГ ОКО ЗЕМЉЕ
Да би се обишао круг око Земље, потребно је прећи 40.000
километара. Толику раздаљину тешко је и замислити!
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Када бисмо ходали десет сати
дневно, обишли бисмо круг
око Земље за две године.

Аутомобилу би требало
40 дана ако би возио десет
дана брзином од 100 км/ч.

Авиону би била довољна два дана
да обиђе круг око наше планете.

Међународна свемирска станица
обиђе планету Земљу за 92 минута.

ЗЕМЉА СЕ ОКРЕЋЕ ОКО СУНЦА
Као и друге планете, Земља обилази велики круг око Сунца.
То траје 365,24 дана.

Пролеће

Зима

Лето

Јесен

Када Сунчеви зраци падају право на одређени део Земље, топло је
и тада је лето. Када обасјавају Земљу са стране, хладно је и тада је зима.
13

