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7. oszt. irodalom
Téma: Szövegértés
A mi galaxisunk
Az univerzumban sok milliárd galaxis van, amelyeket sok milliárd csillag alkot. A mi
galaxisunkat Tejútrendszernek hívjuk. A galaxisunkban több, mint 200 milliárd csillag van, de nem
mindegyiket látjuk. A Naphoz hasonlóan a csillagok is óriási, izzó gázgömbök. Azért látszanak csak
apró, fénylő pontoknak, mert nagyon messze vannak, a Napnál is sokkal messzebb. A Tejútrendszer
spirális formájú, középen van a magja és abból karok nyúlnak ki. A Nap és a Hold az egyik ilyen karon
helyezkedik el. A Naprendszerünk középpontjában a Nap áll, körülötte kilenc bolygó kering, a Naptól
távolodó sorrendjük a következő: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz,
Neptunusz, Plútó. A Nap egy csillag, egy izzó gázgolyó, amely megvilágítja és melegíti a Földet. A
bolygó olyan jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag vagy egy csillagmaradvány körül kering és
nincs saját fénye. A Föld az egyetlen bolygó a Naprendszerünkben, amelynek levegője és vize van,
tehát ahol élet van. A Merkúr az egyik legkisebb bolygó. Ez van a legközelebb a Naphoz, ezért a
felszínén nagyon meleg van. A Vénusz a legfényesebb bolygó, esthajnalcsillagnak is hívják. A Marsot
vörös bolygónak is nevezik. A felszíne vörös sivatag, ahol nagyon hideg van. A Jupiter a
Naprendszerünk legnagyobb bolygója, 11-szer nagyobb a Földnél. A Szaturnuszt sok ezer vékony
gyűrű veszi körül, amelyek hóból és jégből vannak. Az Uránusz még nem nagyon ismert, mert nagyon
messze van a Földtől. Gyűrűk veszik körül. A Neptunusz hideg, jéggel borított bolygó. Nagyon vékony
gyűrűk veszik körül. A Plútó a Naprendszerünk legkülső és legkisebb bolygója.
(A LAROUSSE enciklopédia nyomán)
A füzetbe dolgozz! Csak a válaszokat kell leírni!
A szövegértést értékelni fogom!
1. Mi alkotja a galaxisokat?
2. Miért látszanak apró, fénylő pontoknak a csillagok?
a) Mert nagyon kicsik és alig látszanak.
b) Mert nagyon forró a felszínük.
c) Mert nagyon messze vannak.
3. Melyik bolygó NEM a Nap és a Föld között helyezkedik el?
a) Merkúr

b) Vénusz

c) Föld

d) Mars

4. Írd ki azokat a bolygókat a szövegből, amelyeket gyűrű vesz körül!
5. Melyik állítások igazak a csillagokra?
a) izzó gázgömbök
d) a Földről mindegyiket lehet látni

b) óriásiak

c) nincs önálló fényük
e) a galaxisokban találhatók

6. Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő szót írd le!
a) A Vénusz azért a legfényesebb bolygó, mert a legközelebb van a Naphoz.
Igaz

Hamis

b) A Plútón azért van a leghidegebb, mert a legtávolabb van a Naptól.

Igaz

Hamis

c) A Nap bolygó.
Igaz

Hamis

7. Mi történne a Földön, ha a Nap kihűlne? Írd le pár szóban!
8. A Vénuszt esthajnalcsillagnak is hívják. Szerinted miért nem helyes ez az elnevezés? Fogalmazd
meg saját szavaiddal!
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7. oszt. irodalom
Téma: Janikovszky Éva: A tükör előtt (Egy kamasz monológja)
TK.: 193.-194.o – olvasd el egy kamasz fiú monológját (belső beszéd), majd gondolkodj el rajta, vajon
veled is történt már ilyen?
TK.: 194/1 (a,b) - válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!

