G|URILE NEGRE
G\urile negre sunt obiecte ciudate prezente în spa]iu.
Nu emit lumin\. Dimpotriv\, par s-o aspire.

Stea

Gaur\ neagr\

O stea de m\rimea
Soarelui este atras\
de o gaur\ neagr\.

Gaura neagr\ începe
Gaura neagr\ pare
s\ aspire steaua, care
c\ prinde steaua [i o
î[i schimb\ forma.
înghite pu]in câte pu]in.

Energia degajat\ este foarte puternic\. Jeturi luminoase sunt r\spândite.
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CONSTELA}IILE
Pentru a le g\si pe cer, astronomii [i-au imaginat c\ anumite
stele pot fi legate unele de altele. Acestea sunt constela]iile.

Cerul Emisferei de Nord,
iarna

Ursa Mic\, în care
se afl\ Steaua
Polar\, are forma
unei cr\ticioare.

Constela]ia Pegas
poate fi descoperit\
dup\ p\tratul mare.
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Steaua
Polar\

Constela]ia
Dragonului

Paralelogramul
din partea de jos,
stânga, te poart\
cu gândul la capul
unui dragon.

Dac\ unim cu privirea
aceste stele, distingem
un fel de leb\d\ în zbor.

FORMAREA PLANETELOR
Timp de milioane de ani care au urmat form\rii Soarelui, planetele au
ap\rut treptat, mai mult sau mai pu]in aproape de el.

Blocurile de roc\ [i praful care
nu au folosit la formarea Soarelui
au continuat s\ se învârt\ [i s-au
sudat pân\ au format mici bulg\ri.

Ace[ti bulg\ri au devenit din ce în
ce mai mari, orbitele lor au deviat
unele de altele, luând traiectorii
diferite.

Au continuat s\ creasc\ pân\
când au format, dup\ o sut\ de
milioane de ani, ni[te planete.

Mult mai departe de Soare,
praful [i gazul s-au lipit
între ele [i au dat na[tere
planetelor gazoase.

Mercur, Venus, Terra [i Marte sunt planete telurice: suprafa]a lor este
stâncoas\. Celelalte sunt planete gazoase.
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MI{CAREA PLANETELOR
Cum totul se învârte în Univers, planetele se învârt [i ele în jurul lor,
ca ni[te titirezi, fiecare în ritmul ei.

Terra –
24 ore

Uranus –
18 ore

Neptun –
16 ore

Saturn –
11 ore

Venus –
243 zile

Jupiter –
10 ore
Mercur –
59 zile

Marte –
25 ore

Venus este foarte lent\: are nevoie de mai mult timp ca s\ se învârt\
în jurul ei decât în jurul Soarelui. Jupiter [i Saturn sunt mai rapide.
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METEORI}II
Asteroizii sunt uneori atra[i de Terra. Când ating solul terestru,
cap\t\ numele de meteori]i.
Zdrobindu-se de Terra cu mare
vitez\, meteori]ii mari sap\
cratere [i ridic\ nori de praf
care întunec\ cerul. În ocean,
pot provoca tsunami.

Uneori, buc\]ile de asteroizi
se înc\lzesc traversând
atmosfera terestr\. Se
volatilizeaz\ în cer l\sând o
dâr\ luminoas\: este ceea
ce numim stele c\z\toare.
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Terra nu a fost scutit\ de c\derea meteori]ilor, cu toate c\ este protejat\
de stratul atmosferei. Urme de impact sunt vizibile pe sol.

Conform oamenilor de [tiin]\,
c\derea meteori]ilor mari
pe Terra ar sta la originea
dispari]iei dinozaurilor, acum
65 de milioane de ani. {ocul
ar fi declan[at incendii,
nori de praf [i o schimbare
violent\ de clim\.

În ghe]arii de la
poli, este u[or
s\ descoperi un
meteorit.

Craterul Meteor, din Arizona, Statele Unite ale Americii, m\soar\
1,2 km în diametru. A rezultat din impactul cu un meteorit.
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