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Julijan in atej
 Julijan: »Atej, moj prijatelj je bik.«

 Atej: »Zakaj pa tako govoriš o prijatelju? A ti je kaj storil?«

 Julijan: »Ne, po znamenju je bik. Tako kot si ti riba in jaz vodnar.«

 Atej: »A tako. To pa že verjamem. Povej mu, da se bik kot ozvezdje  
  prav zdaj v teh mesecih zelo lepo vidi na nebu.« 

 Julijan: »Kje pa? A se s prostimi očmi tudi vidi?«

 Atej: »Seveda. Vsa ozvezdja lahko opazujemo kar s prostimi očmi.« 

 Julijan: »Zakaj pa to?«

 Atej: »Ker je vsako ozvezdje sestavljeno iz mnogih zvezd.  
  Ljudje pa so v teh oblikah videli vse mogoče živali in druge stvari.  
  To pa že pred mnogimi, mnogimi leti.«

 Julijan: »A je videti bik res tak kot tisti sosedov v hlevu?«

 Atej: » Ne čisto. Vidimo samo glavo in dolge rogove.  
  Pojdi, greva ga pogledat. Obleci kaj toplega, saj je zelo mrzlo.«

 Julijan: »Atej, atej, a je tam nad Peco?«

 Atej: »Ja, zdaj v večernih urah ga lahko opazujemo ravno na jugu.«

 Julijan. » A poznaš tudi kako zgodbo o biku?«

 Atej: » Ja, poslušaj: Zevs, mogočni grški bog vseh bogov, je sklenil, da bo  
  odnesel princeso Evropo iz njene domovine. Spremenil se je v krasnega  
  belega bika z zlatimi rogovi. Evropi je ta čudovita žival bila zelo všeč.  
  Ko se mu je približala in ga božala, jo je zgrabil in odnesel na Kreto.  
  Doma pa se je Zevs spremenil spet v boga. Tedaj so vse dežele severno  
  od Krete dobile ime po lepi princesi – EVROPA.«

 Julijan: »Aha, zdaj pa vem, zakaj je Evropa tako lepa!«

Pepej Krop – ASTRONOMIJA

Drage šolarke in  dragi šolarji! 
Izberite si eno ali tudi več nalog za obdelavo zgornjega besedila:

a) Narišite bika, ko odnese Evropo. 

b) Oblikujte delovni list s skritimi besedami.

c) Pobrskajte po spletu in zbirajte informacije o ozvezdju bik.

Mnogo zabave in veselja!


