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Julijan in atej
 Julijan: A smem danes gledati televizijo?
 Atej:  Kaj pa je lepega?
 Julijan: Nekaj o Herkulu. A veš, kdo je to bil?
 Atej: Seveda. To je junak iz grške mitologije. Herkula pa si raje ogledam kar na 

nebu, ne pa na televiziji.
 Julijan: Kako na nebu?
 Atej: Ja, Herkul je tudi ozvezdje, pa še kako lepo. Če počakaš še dve uri, ga 

lahko vidiš ravno nad Peco – torej v južni smeri.
 Julijan: Ne, jaz bom raje gledal film.
 Atej: Saj mene tudi zanima, jaz si ga bom tudi ogledal. Potem pa greva še 

kratko ven in si Herkula pogledava tako rekoč v živo. Kaj praviš?
 Julijan: Ja, lahko. A mi boš še kaj povedal o tem junaku?
 Atej: Poslušaj! Herkul je bil sin Zevsa, na pol bog in na pol človek. Da bi pa 

lahko postal vladar, je moral opraviti deset nalog. Te pa so bile zelo, zelo 
težke.

 Julijan: Kakšne naloge?
 Atej: Njegova prva naloga je bila, da je moral prinesti kralju kožo nemejskega 

leva, ki pa naj bi bil po govoricah ljudi neranljiv. Premagati je moral tudi 
Hidro, grozno pošast, ali pa dobiti zlata jabolka iz vrta Hesperid.

 Julijan: A je bil tako močan, da je vse in vsakega premagal?
 Atej: Ja, Herkul je bil najmočnejši grški junak in ker je vse naloge opravil, je 

bil sprejet v Olimp.
 Julijan: Kaj je Olimp?
 Atej: Olimp je kraj, kjer so imeli bogovi svoj dom.
 Julijan: Aha! Tako kot ima kralj svoj grad, so pa imeli grški bogovi Olimp.
 Atej: Ravno tako. Zdaj si pa oglejva film, a ne?
 Julijan: Seveda.

Pepej Krop – ASTRONOMIJA

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

a) Narišite Herkula.

b) Oblikujte delovni list s skritimi besedami.

c) Pobrskajte po spletu in zbirajte informacije o Herkulu. Katere naloge je še 

moral opraviti? Ali jih najdete vseh deset?

Mnogo zabave in veselja!


