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Julijan in atej

 Julijan: »Atej, a ima vsak človek nebesno znamenje?«

 Atej:  »Ja seveda. Ti si … kaj že?«

 Julijan: »No, atej, a si že pozabil?  
  Jaz sem vodnar in ti si riba, mama pa je oven.«

 Atej:  »Saj vem, hotel sem te samo malo preizkusiti.«

 Julijan: »Ja, ja, atej. Zakaj pa je to pravzaprav tako? Kdaj si riba, kdaj vodnar?«

 Atej: »Veš, to je odvisno od tega, kdaj je kdo rojen.  
  Če stoji sonce ob tvojem rojstvu na primer v znamenju vodnarja,  
  potem je tudi tvoje znamenje vodnar.«

 Julijan: »Kako? Sonce stoji na nebu, pa ne v vodnarju …!?«

 Atej: »Že, že – poslušaj: Krog, ki ga sonce navidezno prepotuje v enem letu,  
  je razdeljen na 12 znamenj: kozorog, vodnar, ribi … Približno en mesec 
  je sonce v enem, nato v drugem znamenju – in tako naprej.  
  Po enem letu pa se vse spet ponavlja. To je tok življenja.«

 Julijan: »Aha! In ta znamenja vidimo tudi na nebu?«

 Atej: »Ja, to so ozvezdja tako imenovanega zodiakalnega (živalskega) kroga.   
  Zdaj ti bom pa povedal še staro grško pripovedku o vodnarju. Te zanima?«

 Julijan: »Ja, povej!«

 Atej: »Vodnar drži v rokah vrč, iz katerega nenehno teče voda.  
  Vse svetovne reke se polnijo z vodo tega vrča. Kadar priteče iz vrča  
  več, kot so jo reke sposobne sprazniti v morja, nastajajo poplave.«

 Julijan. »To je pa res stara pripovedka.  
  Vrč, iz katerega nenehno teče  voda – nemogoče!«

 Atej: »V grški mitologiji je vse mogoče!«

Pepej Krop – ASTRONOMIJA

Drage šolarke in 
 dragi šolarji! 
Izberite si eno ali tudi 

več nalog za obdelavo 

zgornjega besedila:

a) Narišite znamenja 

ali znake živalskega 

kroga?

b) Kakšno je tvoje zna-

menje? Nariši ga!

c) Oblikujte delovni list s 

skritimi besedami!

č) Pobrskajte po spletu in 

zbirajte informacije o 

ozvezdjih živalskega kroga.

Mnogo zabave in veselja!


