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Julijan in atej

 Atej:  »Julijan, kaj ti povedo pojmi Lisička, Puščica in Delfin?«

 Julijan: »A me hecaš, atej? Lisička in delfin sta živali, puščico pa lahko  
  narišemo ali jo uporabljamo pri lokostrelstvu.«

 Atej:  »Imaš čisto prav! So pa tudi ozvezdja na nočnem nebu, ki jih je ravno 
zdaj septembra in oktobra mogoče videti.«

 Julijan: »A res, tega nisem vedel! Puščica je ozvezdje, hm?«

 Atej:  »Ja, sicer zelo majhno, a zelo zanimivo!«

 Julijan: »A mi jo pokažeš – in – a je lok tudi na nebu?«

 Atej: »Lok na nebu? Ne! Ja, ja seveda. Če je mavrica, tedaj vidiš posebno lep 
lok v različnih barvah!«

 Julijan: »Ja, atej, to vem. Sem jo že videl. Kaj pa je s to puščico in kje jo lahko 
vidimo?

 Atej: »Zdaj v jesenskih mesecih jo vidimo točno v južni smeri in sicer okoli 
devete ure zvečer. Ja, in še to: S to puščico je v grški mitologiji Herkul zadel 
orla, ki je vsako noč mučil Prometeja, ki je bil priklenjen na skalo.«

 Julijan: »Kaaaj? Kdo je Prometej? Kdo je Herkul? Kaj je grška mitologija?«

 Atej: »Vse ti bom razložil. Danes pa samo toliko: Herkul ali po grško Her-
kules je velik junak v grških pravljicah, ki pripovedujejo o življenju bogov in 
junakov v stari Grčiji. O Prometeju pa drugič, a je prav?«

 Julijan: »Ja, atej. A greva zdaj iskati Puščico?«

 Atej: »Ja, seveda!«

Pepej Krop – ASTRONOMIJA

Drage šolarke in dragi šolarji!

V letošnjem šolskem letu boste v rubriki 

Julijan in atej zvedeli marsikaj zanimivega 

o ozvezdjih in o pripovedkah, ki se spletajo 

okoli junakov in bogov iz stare Grčije.

Izberite si eno ali tudi več nalog za obde-

lavo zgornjega besedila:

a) Narišite v besedilu omenjeno mavrico!

b) Kakšen je videti vaš junak Herkul?

c) Oblikujte delovni list s skritimi  

 besedami Herkul, Prometej, Puščica ...

č) Narišite prizor, ko ustreli Herkul orla!

d) Pobrskajte po spletu in zbirajte infor -

 macije o ozvezdjih Lisička, Delfin in 

 Puščica!

Mnogo zabave in veselja!


