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Julijan in atej
 Atej: »Julijan, a veš, kaj je Orion?«

 Julijan: »A ni to bila znamka avtomobilov?«

 Atej: »Ja, kako pa ti to veš?«

 Julijan: »Na internetu sem brskal in slučajno  
videl, da je to star model znamke Ford.«

 Atej: »Ta sveti internet! No, včasih je pa res koristen. Imaš prav, ja! Ampak, 
Orion je tudi ozvezdje, ki je čudovito lepo. Veš, to je mogočen junak 
in nebesni lovec. Seveda ima tudi psa in ta ga noč in dan spremlja. V 
ozvezdju Pes (latinsko: canis major) je najsvetlejša zvezda z imenom 
Sirij.«

 Julijan: »Če je Sirij najsvetlejša zvezda, a je tudi najbližja?«

 Atej: »Je ena najbližjih, ja. Oddaljena je malo dlje kot osem svetlobnih let. 

  Pomisli: Če bi na Siriju prižgal svetilko, bi trajalo osem let, preden bi na 
Zemlji zagledali luč!«

 Julijan: »Paah! To je pa res zanimivo. Zakaj pa si prej omenil, da je Orion nebesni 
lovec?«

 Atej: »A zakaj? Poslušaj: Stari Grki so si pripovedovali zgodbo o velikem lovcu 
Orionu, ki je v družbi zvestega psa Sirija neutrudno raziskoval gozdove. 
Nekega dne je Orion zagledal sedem sestrskih zvezd - Plejade. Sledil jim 
je, saj se je z eno od njih želel poročiti. Prestrašene deklice so mu ušle in 
na pomoč poklicale vrhovnega boga Zevsa. Ta jih je spremenil v ptice, da 
so lahko odletele, Orion pa je znova ostal sam.«

 Julijan: »Aha, tako je to bilo. In zdaj sta Orion in Sirij na nočnem nebu, da nas 
spominjata na to zgodbo?«

 Atej: »Ja, prav zaradi tega!«

Pepej Krop – ASTRONOMIJA

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

a) Narišite Oriona in njegovega spremljevalca Sirija. 

b) Oblikujte delovni list s skritimi besedami.

c) Pobrskajte po spletu in zbirajte informacije o Orionu in Velikem psu.

Mnogo zabave in veselja!


