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Spet imamo pred seboj nov koledar 
– leto 2013. V njem so napisani me-
seci, tedni in dnevi, prazniki, nedelje 
in delavniki tega leta. Le svoj rojstni 
dan bo moral svak sam zaznamova-
ti. Čas merimo z leti, meseci, dnevi, 
urami in sekundami. Zemlja se vrti 
okoli svoje osi, Sonce pa jo obseva. 
Dan in noč nastaneta. To se dogaja v 
24 urah. Ko je pri nas dan, je na drugi 
strani noč – in obratno. Gotovo tudi 
veste, kdaj se začne nov dan. Nika-
kor ne, ko Sonce vzhaja, temveč sredi 
noči. Ker pa je Zemlja nagnjena proti 
Soncu, trajajo dnevi in noči različno 
dolgo. Ali morda poznate celo imena 
dni v tednu? Le premislite tudi, zakaj 
se tako imenujejo!

Herman Germ

Zemlja pa se hkrati vrti tudi okoli 
Sonca. Znano je, da za to potrebuje 
leto dni. Saj veste, koliko je to! Pozna-
mo štiri letne čase. Kar poglejmo na 
koledar, kdaj se začnejo pomlad, po-
letje, jesen in zima!

Pa povejmo še kaj o mesecu! Mesec 
je čas od 28 do 31 dni. Na luninah me-
nah so ljudje že zgodaj spoznali, da 
Luna (mesec) kroži okoli Zemlje in da 
traja okoli 27 dni, da jo obkroži. Zani-
miva so tudi tudi mena mesecev. Na 
začetku je januar. Jan ali Janus je bil 
rimski bog vrat in prehodov. Hkrati 
gleda naprej in nazaj. Julij pa npr. 
spominja na slavnega Julija Cezarja, 
ki je uvedel tako imenovani julijan-
ski koledar. Danes imamo natančnej-
ši gregorijanski koledar. Vpeljal ga je 
papež Gregor XIII. že leta 1582.

September, oktober, november in 
december so imenovani po latinskih 
številkah. Tako izvemo, da je decem-
ber nekoč moral biti deseti mesec in 
se je leto pozneje začelo. Zanimivo, da 
so končno dali februarju vsaka 4 leta 
dodaten dan. To pa zato, ker Zemlja 
potrebuje nekaj več kot 365 dni, da 
obkroži Sonce. Kdor pa je rojen 29. fe-
bruarja – v prestopnem letu – se men-
da postara samo vsako četrto leto ...

Nazadnje pa še poskusimo zavrteti 
nebesni sončni vrtiljak: nastopajo tri 
osebe kot Sonce, Zemlja, Luna. Sonce 
v središču, okoli njega Zemlja, okoli 
nje Luna ...

Kole – kole – koledo – novo leto je pri-
šlo, samo upajmo, da dobro bo!

Kole – kole – 
koledo – 
novo leto 
je prišlo


